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ก 
คํานํา 

  เทศบาลตําบลก้อได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2561 ซ่ึงได้รับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบล ก้อ และอนุมัติโดยนายอําเภอลี้ได้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน 
ตามประกาศเทศบาลตําบลก้อ เรื่องประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2561 ลงวันท่ี  7 กันยายน 
2560 
  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 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 เทศบาลตําบลก้อ จึงได้จัดทําแผนดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
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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 3 ปี (2560-
2562)  และได้จัดทําแผน 3 ปีซ่ึงเป็นแผนท่ีเชื่อมโยงกับการจัดทํางบประมาณประจําปี   เนื่องจากมีลักษณะ
เป็นการกําหนดรายละเอียดแผนการ โครงการพัฒนาท่ีจัดข้ึนสําหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี  และมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจําทุกปี  เพ่ือให้สอดคล้องกับแผน  2 ประเภทนั้น 
เพ่ือเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.2548 (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ.2559 เทศบาลตําบลก้อโดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลก้อ และคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  จึงได้จัดทําแผนดําเนินงานประจําปี พ.ศ.2560 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลประจําปี
งบประมาณพ.ศ.2560 ของเทศบาลตําบลก้อ ข้ึนและเพ่ือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานของโครงการ
ต่างๆ ท่ีได้รับการอนุมัติให้ดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2560   มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึนและมี
การประสานและบูรณาการการทํางานเก่ียวกับหน่วยงานอ่ืนๆ  รวมท้ังการจําแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการการติดตามการประมวลผลเม่ือสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนการพัฒนาเทศบาลตําบลก้อ มุ่งหวังว่าแผนปฏิบัติการฉบับ
นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการติดตามและประมวลผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี 

 
1.วัตถุประสงค์ของแผนดําเนินงาน 

1.เพ่ือให้การดําเนินงานการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560  ของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 

2.เพ่ือให้การติดตามประเมินผลและการตรวจสอบการนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
สามปีไปปฏิบัติใช้มีความสะดวกและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของ เทศบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.ข้ันตอนการจัดการทําแผนดําเนินงาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ข้อ 27 กําหนดให้แผนดําเนินงานให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม
หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
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 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ข้ึน 

2.มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนําแผนไปปฏิ บั ติ มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

3.เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.ทราบถึงจํานวนงบประมาณท่ีต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5.สามารถบริหารเวลาในการดําเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตําบลก้อ 

6.สามารถนําแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดําเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 ได้อย่างถูกต้อง 
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ส่วนท่ี  2 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 

การจัดทําโครงการ/กิจกรรมในแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560  นั้นมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบโครงการ/กิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลก้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561  ซ่ึงจะนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาเทศบาล
ตําบลก้อโดยประกอบด้วย 

1.1 .สรุปงบหน้าแผนการดําเนินงาน 
1.2 .บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมแผนดําเนินงานประจําปี 2561 

เทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จํานวนโครงการ 

ที่ดําเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการทั้งหมด 
จํานวนงบประมาณ 

ร้อยละ 
ของงบประมาณ 

หน่วยดําเนินงาน 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ สู่เมืองแห่งทุนวัฒนธรรม 

 
 

4 

 
 

3.10 

 
 

1,046,000 

 
 

17.27 

กองช่างเทศบาล
ตําบลก้อ 

     1.1.แผนงานเคหะและชุมชน 

รวม 4 3.10 1,046,000 17.27  
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมแผนดําเนินงานประจําปี 2561 

เทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จํานวนโครงการ 

ที่ดําเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการทั้งหมด 
จํานวนงบประมาณ 

ร้อยละ 
ของงบประมาณ 

หน่วยดําเนินงาน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตรและการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมชุมชน 

 
 

3 

 
 

2.32 

 
 

50,000 

 
 

0.82 

 
 

สํานักปลดั/กอง
สวัสดิการสังคม 

     2.1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

     2.2.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 11 8.52 305,000 5.03 สํานักปลดั 
     2.3.แผนงานการเกษตร - - - -  
     2.4.แผนงานงบกลาง - - - -  

รวม 14 10.84 355,000 5.86  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    -6- 
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมแผนดําเนินงานประจําปี 2561 

เทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จํานวนโครงการ 

ที่ดําเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการทั้งหมด 
จํานวนงบประมาณ 

ร้อยละ 
ของงบประมาณ 

หน่วยดําเนินงาน 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 
 

12 

 
 

8.52 

 
 

290,000 

 
 

4.79 

 
 

สํานักปลดั/กอง
สวัสดิการสังคม 

     3.1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

     3.2.แผนงานรักษาความสงบภายใน 7 5.42 214,000 3.53 สํานักปลดั 
รวม 19 13.94 504,000 8.32  
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมแผนดําเนินงานประจําปี 2561 

เทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จํานวนโครงการ 

ที่ดําเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการทั้งหมด 
จํานวนงบประมาณ 

ร้อยละ 
ของงบประมาณ 

หน่วยดําเนินงาน 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

4 

 
 

3.10 

 
 

25,000 

 
 

0.41 

 
 

สํานักปลดั 
     4.1.แผนงานการเกษตร 

     4.2.แผนงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม ้ 6 4.65 90,000 1.48 สํานักปลดั 

รวม 10 7.75 115,000 1.89  
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมแผนดําเนินงานประจําปี 2561 

เทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จํานวนโครงการ 

ที่ดําเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการทั้งหมด 
จํานวนงบประมาณ 

ร้อยละ 
ของงบประมาณ 

หน่วยดําเนินงาน 

5.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษาและการกฬีา  
10 

 
7.75 

 
881,000 

 
14.55 

 
สํานักปลดั      5.1.แผนงานการศึกษา 

     5.2.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 5 3.87 221,000 3.65 สํานักปลดั 
รวม 15 11.62 1,102,000 18.20  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-9- 
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมแผนดําเนินงานประจําปี 2561 

เทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จํานวนโครงการ 

ที่ดําเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการทั้งหมด 
จํานวนงบประมาณ 

ร้อยละ 
ของงบประมาณ 

หน่วยดําเนินงาน 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้าง
สุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 

3 

 
 

2.32 

 
 

420,000 

 
 

6.93 

 
 

สํานักปลดั      6.1.แผนงานสาธารณสุข 
     6.2.บริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 6 4.65 86,000 1.42 สํานักปลดั 
     6.3.แผนงานงบกลาง - - - -  

รวม 9 6.97 506,000 8.35  
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมแผนดําเนินงานประจําปี 2561 

เทศบาลตําบลก้อ 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จํานวนโครงการ 

ที่ดําเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

ร้อยละ 
ของงบประมาณ 

หน่วยดําเนินงาน 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและเทคโนโลยี  
42 

 
32.55 

 
939,650 

 
15.52 

 
สํานักปลดั/กอง

วิชาการฯ 
     7.1.แผนงานบริหารทั่วไป 

     7.2.แผนงานการศึกษา - - - - - 
     7.3.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 11 8.52 450,000 7.43 กองสวัสดิการสังคม 
     7.4.แผนงานเคหะและชุมชน - - - - กองช่าง 
     7.5.แผนงานงบกลาง 6 4.65 1,036,000 17.11  

รวม 59 45.72 2,425,650 40.06  
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แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
กองช่างเทศบาลตําบลก้อ 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. 2560 พ.ศ. 2561 

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. โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมบ้านก้อท่า 

ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมบ้านก้อท่า 

387,000 บ้านก้อท่า หมู่
ที่ 4 ตําบลก้อ 

เทศบาลตาํบล
ก้อ 

            

2. โครงการก่อสร้างถน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านก้อหนอง 

ก่อสร้างถนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านก้อ
หนอง 

398,000 บ้านก้อหนอง 
หมู่ที่ 2 ตําบล
ก้อ 

เทศบาลตาํบล
ก้อ 

            

3. โครงการก่อสร้างถน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านก้อท่า 
 

ก่อสร้างถนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านก้อ
ท่า 
 

43,000 บ้านก้อท่า หมู่
ที่ 4 ตําบลก้อ 

เทศบาลตาํบล
ก้อ 

            

4. โครงการก่อสร้างถน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านก้อจอก 

ก่อสร้างถนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านก้อ
จอก 

218,000 บ้านก้อจอก 
หมู่ที่ 3 ตําบล
ก้อ 

เทศบาลตาํบล
ก้อ 

            

รวม   1,046,000               
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แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
สํานักปลัดเทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกจิ เกษตรและการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมชมุชน 

2.1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ประสานงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

-อบรมแก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานศูนย์
ประสานงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

20,000 ตําบลก้อ สํานักปลดั             

2 โครงการประชารัฐร่วมใจ
สร้างหมู่บ้านปลอดภัยจาก
ยาเสพตดิ ม.1-ม.4 

-สร้างเครือข่ายการมสี่วน
ร่วมในการสร้างหมู่บ้าน
ปลอดภัยจากยาเสพตดิ 

20,000 ตําบลก้อ สํานักปลดั             

3 โครงการอบรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

-ประชาชนมีความรู้และ
ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาย
เสพติดในพื้นที่ 

10,000 ตําบลก้อ สํานักปลดั             

รวม   50,000               
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แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
สํานักปลัดเทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกจิ เกษตรและการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมชมุชน 
2.2.แผนงานศาสนาวัฒนาธรรมท้องถิ่น 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 

-สืบสานประเพณีปีใหม่เมืองใน
ตําบลก้อ 

70,000 ตําบลก้อ สป             

2 โครงการประเพณียี่เป็ง 
 (ลอยกระทง) 

-สืบสานประเพณียี่เป็ง (ลอย
กระทง)ในตําบลก้อ 

5,000 ตําบลก้อ สป             

3 โครงการร่วมงาน
ประเพณีปีใหม่เมือง
อําเภอลี ้

-ร่วมงานประเพณีปีใหมเ่มือง
ระดับอําเภอ 
-สืบสานประเพณีอันดีงาม 

5,000 ตําบลก้อ สป             

4 โครงการสรงน้ําสามครู
บาและพระธาตุหริภญุ
ชัย 

-ร่วมงานสรงน้ําสามครูบาและ
พระธาตุหริภญุชัย 

5,000 ตําบลก้อ สป             

5 โครงการแห่เทียน
พรรษา 

-สืบสานประเพณีแห่เทียน
พรรษา 
-ถวายเทียนพรรษา 

15,000 ตําบลก้อ สป             

6. โครงการทําบุญหัวฝาย -อนุรักษ์ทรัพยากรน้ํา สร้าง
ความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าเพิ่ม
แหล่งน้ํา 

15,000 ตําบลก้อ สป             

7 โครงการสรงน้ําพระ
พุทธบาทยางวี 

จัดงานสรงน้ําพระพุทธบาทยางวี 25,000 ตําบลก้อ สป             

8 โครงการสรงน้ําสลีเวียง
ก้อ 

สืบสานประเพณีสรงน้ําพระ
ธาตุสลีเวียงก้อ 

50,000 ตําบลก้อ สป             

 



-14- 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
สํานักปลัดเทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกจิ เกษตรและการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมชมุชน 
2.2.แผนงานศาสนาวัฒนาธรรมท้องถิ่น 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

9 โครงการสรงน้ําวัดบ้านเก่า -สืบสานประเพณีการ
สรงน้ําวัดบ้านเก่า 
--ประชาชนร่วมกัน
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณ ี

15,000 ตําบลก้อ สป             

10 โครงการสรงน้ําสลีทันใจ -สืบสานประเพณีการ
สรงน้ําพระธาตุสลี
ทันใจ 
-ประชาชนร่วมกัน
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณ ี

50,000 ตําบลก้อ สป             

11 โครงการสรงน้ําพระบาทผาตั้ง -สืบสานประเพณีการ
สรงน้ําพระบาทผาตั้ง 
-ประชาชนร่วมกัน
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณ ี

50,000 ตําบลก้อ สป             

รวม   305,000               
 
 
 
 



-15- 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน 

3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ 
/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ใน
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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. โครงการ 
อบรมส่งเสรมิ
การ 
แปรรูปและ 
ถนอมอาหาร 

๑.ประเมินผลโครงการที่ผ่านมาเพื่อ
ประกอบการเสนอโครงการ จัดซื้อจัด
จ้าง 
๒.ดําเนินการจัดโครงการและดําเนินการ
เบิกจ่าย 
๓.รายงานผล 

๓๐,๐๐๐ ศาลา
เอนกประสงค์
บ้านก้อท่า 

กองสวัสด ิ
การสังคม 
- งานพัฒ 
นาชุมชน 

            

 
 
 
 
 
 

 
 
 



-16- 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน 

3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ 
/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ใน
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2. โครงการ 
ส่งเสริม 
กิจกรรม 
วันสตรสีากล 
กลุ่มสตร ี
แม่บ้าน 
ตําบลก้อ 

๑.ประเมินผลโครงการที่ผ่านมาเพื่อ
ประกอบการเสนอโครงการ จัดซื้อจัด
จ้าง 
๒.ดําเนินการจัดโครงการและดําเนินการ
เบิกจ่าย 
๓.รายงานผล 

๒๐,๐๐๐ ทต.ก้อ กองสวัสด ิ
การสังคม 
- งานพัฒ 
นาชุมชน 

            

3. โครงการ 
อบรมสร้าง 
คุณค่าภมู ิ
ปัญญา 
ผู้สูงอายุ 
 

๑.ประเมินผลโครงการที่ผ่านมา 
๒.ดําเนินการจัดโครงการและดําเนินการ
เบิกจ่าย 
๓.รายงานผล 
 

๒๐,๐๐๐ ทต.ก้อ กองสวัสด ิ
การสังคม 
- งานพัฒ 
นาชุมชน 

            

4. โครงการ 
อบรมกลุม่ 
อาชีพเพาะ 
เห็ดนางฟ้า 
ตําบลก้อ 

๑.ประเมินผลโครงการที่ผ่านมา 
๒.ดําเนินการจัดโครงการและดําเนินการ
เบิกจ่าย 
๓.รายงานผล 
 

๑๐,๐๐๐ หมู่ ๑ กองสวัสด ิ
การสังคม 
- งานพัฒ 
นาชุมชน 

            

 
 
 



-17- 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน 

3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ 
/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ใน
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. โครงการ 
อบรมส่ง 
เสรมิอาชีพ 
ตัดเย็บเสื้อ 
ผ้าสําเร็จรูป 
บ้านก้อท่า 
หมู่ ๔ 
 

๑.ประเมินผลโครงการที่ผ่านมา 
๒.ดําเนินการจัดโครงการและดําเนินการ
เบิกจ่าย 
๓.รายงานผล 
 

๒๐,๐๐๐ หมู่ ๔ กองสวัสด ิ
การสังคม 
- งานพัฒ 
นาชุมชน 

            

6. โครงการ 
สมทบกองทุน
สวัสดิการ
ชุมชนตําบล
ก้อ 
 

๑.ประเมินผลโครงการที่ผ่านมา 
๒.ดําเนินการจัดโครงการและดําเนินการ
เบิกจ่าย 
๓.รายงานผล 
 

๑๐,๐๐๐ กองทุน
สวัสดิการ 
ชุมชน
ตําบล 
ก้อ 

กองสวัสด ิ
การสังคม 
- งานพัฒ 
นาชุมชน 

            

 
 
 

 
 
 
 
 



-18- 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน 

3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ 
/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ใน
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7. โครงการ 
อบรมส่ง 
เสรมิอาชีพ 
เย็บผ้า 
บาร์ติกบ้าน 
ก้อท่า หมู่ ๔ 
 

๑.ประเมินผลโครงการที่ผ่านมา 
๒.ดําเนินการจัดโครงการและดําเนินการ
เบิกจ่าย 
๓.รายงานผล 
 

๒๐,๐๐๐ ศาลาอเนก 
ประสงค์ 
บ้านก้อท่า 

กองสวัสด ิ
การสังคม 
- งานพัฒ 
นาชุมชน 

            

8. โครงการ 
อบรมส่ง 
เสรมิอาชีพ 
ตีเหล็กบ้าน 
ก้อหนอง 
หมู่ ๒ 
 

๑.ประเมินผลโครงการที่ผ่านมา 
๒.ดําเนินการจัดโครงการและดําเนินการ
เบิกจ่าย 
๓.รายงานผล 
 

๒๐,๐๐๐ หมู่ ๒ กองสวัสด ิ
การสังคม 
- งานพัฒ 
นาชุมชน 

            

 
 
 

 
 
 
 
 



-19- 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน 

3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ 
/กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นใน

โครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9. โครงการ 
อบรมกลุม่ 
ปลาย่างรมควัน  

๑.ประเมินผลโครงการ
ที่ผ่านมา 
๒ .ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด
โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ
ดําเนินการเบิกจ่าย 
๓.รายงานผล 

๒๐,๐๐๐ หมู่ ๔ กองสวัสด ิ
การสังคม 
- งานพัฒ 
นาชุมชน 

            

10. โครงการอบรมส่งเสรมิ
กลุ่มเย็บผ้านวมด้วยมือ
ตําบลก้อ 

๑.ประเมินผลโครงการ
ที่ผ่านมา 
๒ .ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด
โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ
ดําเนินการเบิกจ่าย 
๓.รายงานผล 
 

๓๐,๐๐๐ ศาลาเอนก 
ประสงค์ 
ข้างทต.ก้อ 

กองสวัสด ิ
การสังคม 
- งานพัฒ 
นาชุมชน 

            

 
 
 
 

 
 
 
 



-20- 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน 

3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ 
/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นในโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11. โครงการจ้างเด็กนักเรียน 
นักศึกษา 
ปฏิบัติงาน 
ช่วงปิดภาค 
เรียนตาม 
นโยบายรัฐ 
บาล 

๑.ประเมินผลโครงการที่
ผ่านมา 
๒.ดําเนินการจัดโครงการ
และดําเนินการเบิกจ่าย 
๓.รายงานผล 
 

๔๐,๐๐๐ ทต.ก้อ กองสวัสด ิ
การสังคม 
-งานส่งเสริม 
สวัสดิการ 
เด็กและ
เยาวชน 

            

12. เงินอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจ
กลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ
บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 

อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจกลุ่ม
พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้าน
ก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 

50,000 ทต.ก้อ กองสวัสด ิ
การสังคม 
 

            

รวม   290,000               
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 -21- 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
สํานักปลัดเทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

 
3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.2.แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. 

-การประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

5,000 ตําบลก้อ สป             

2 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

การให้ความรูเ้กี่ยวกับ
การขับขี่บนท้องถนน 

20,000 ตําบลก้อ สป             

3 โครงการเฝ้าระวัง
หมู่บ้านปลอดภัย
ห่างไกลอาชญากรรม 

ฝึกอบรม การให้ความรู ้ 10,000 ตําบลก้อ สป             

4 โครงการสานเสวนา
เสรมิสร้างความสามัคคี
ปองดองสมานฉันท์ใน
พื้นที่ตําบลก้อ 

ฝึกอบรม ความสามัคคี
ในชุมชน 

10,000 ตําบลก้อ สป             

5 โครงการแก้ไขปัญหา
หมอกควันในพื้นที่
ตําบลก้อ 

ฝึกอบรม การให้ความรู ้ 50,000 ตําบลก้อ สป             

 
 

 
 



-22- 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
สํานักปลัดเทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

 
3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.2.แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

6 โครงการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในพื้นที่ตําบลก้อ 

ให้การช่วยเหลือ    
ภัยต่างๆ 

70,000 ตําบลก้อ สป             

7 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 

ฝึกอบรม การให้
ความรู้แก่ (อปพร.) 

50,000 ตําบลก้อ สป             

รวม   214,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-23- 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
สํานักปลัดเทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกจิ เกษตรและการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมชมุชน 

4.1.แผนงานการเกษตร 
 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 -เกษตรกรไดร้ับ
ความรู้ในการทํา
การเกษตรที่ปลอดภัย 

5,000 ตําบลก้อ สป             

2 โครงการบริการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร 

-ส่งเสรมิให้เกษตรกร
ได้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการเกษตร 

10,000 ตําบลก้อ สป             

3 โครงการร่วมงานลําไย 
จังหวัดลําพูน 

ร่วมงานลําไยของ
จังหวัดลําพูนและ
ประชาสมัพันธ์ของดี
ในท้องถิ่น 

5,000 ตําบลก้อ สป             

4 โครงการร่วมงานลําไยอําเภอ
ลี ้

ร่วมงานลําไยระดับ
อําเภอและ
ประชาสมัพันธ์ของดี
ในท้องถิ่น 

5,000 ตําบลก้อ สป             

รวม   25,000               
 
 
 
 
 



-24- 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
สํานักปลัดเทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกจิ เกษตรและการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมชมุชน 
4.2.แผนงานงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 -จัดทําฝายแม้ว ฝายชะลอ
น้ําในลําห้วยภายในตําบลก้อ 
-จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการ
จัดทําฝาย 

40,000 ตําบลก้อ สป             

2 โครงการน้ําคือชีวิต 
ศาสตร์พระราชาสู่แปลง
เกษตรผสมผสานประชา
รัฐ 

ฝึกอบรมการให้ความรู้
ประชาชนในการทําแปลง
เกษตรผสมผสาน 

10,000 ตําบลก้อ สป             

3 โครงการปล่อยปลา สัตว์
น้ําเฉลิมพระเกียรต ิ

-การปล่อยปลาและสตัว์น้ํา
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เพิ่ม
ความสมดุลทางธรรมชาต ิ

5,000 ตําบลก้อ สป             

4 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรต ิ

จ้างเหมารถขนส่งต้นกล้า
พันธุ์ไม ้

15,000 ตําบลก้อ สป             

5 โครงการฝึกอบรมทบทวน 
รสทป. ราษฎรอาสาสมัคร
พิทักษ์ป่า เทศบาลตําบล
ก้อ 

-ให้ความรู้ทบทวน รสทป. 
ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 
เทศบาลตาํบลก้อ 

10,000 ตําบลก้อ สป             

6. โครงการแหล่งเรยีนรู้
แปลงสาธิตผักสวนครัวรั้ว
กินได ้

-สร้างแหล่งเรียนรูด้้านแปลง
สาธิตผักสวนครัวรั้วกินได ้

10,000 ตําบลก้อ สป             

รวม   90,000               



-25- 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
สํานักปลัดเทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.1.แผนงานการศึกษา 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 ค่าจ้างเหมาทํา
ความสะอาด 

จัดหาบุคคลทําความสะอาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

150,000 ตําบลก้อ สป.             

2 ซักซ้อมอพยพใน
สถานศึกษา 

ซักซ้อมการอพยพหนีอัคคีภัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

10,000 ตําบลก้อ สป.             

3 เด็กปฐมวัยใส่ใจฯ อบรมให้ความรู้แก่เด็กปฐมวัย
และผูป้กครองในด้านต่างๆ 

5,000 ตําบลก้อ สป.             

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์ฯ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

20,000 ตําบลก้อ สป.             

5 พาน้องสู่โลกกว้าง อบรมและทัศนศึกษาสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 

20,000 ตําบลก้อ สป.             

6 สานสมัพันธ์เยี่ยม
บ้านเด็ก 

เยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนศูนย์ฯ 5,000 ตําบลก้อ สป.             

7 วันแม่แห่งชาติ กิจกรรวันแม่แห่งชาติ  5,000 ตําบลก้อ สป.             
8 อบรมพัฒนา

ศักยภาพฯ 
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรศูนย์ฯ 

20,000 ตําบลก้อ สป.             

9 โครงการอาหาร
กลางวัน 

จ้างเหมาจัดทําอาหารกลางวัน
ศูนย์เด็กฯ 

186,200 ตําบลก้อ สป.             

10 โครงการนม
โรงเรียน 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้เด็ก
นักเรียน 

479,800 ตําบลก้อ สป.             

รวม   881,000               
 



-26- 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
สํานักปลัดเทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และกีฬา 
5.2.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 ์

การแข่งขันกีฬาเยาวชน 
พ่อบ้าน แม่บ้าน  

96,000 ตําบลก้อ สป             

2 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาแก่งแก่งก้อเกมส์ 

การแข่งขันกีฬาเยาวชน
ต่อต้านยาเสพตดิ 

20,000 ตําบลก้อ สป             

3 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลมวลชนลี้คัพ 

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันฟุตบอลมวลชน
ลี้คัพ 

15,000 ตําบลก้อ สป             

4 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาเทศบาล
และประชาสัมพันธ์
จังหวัด 

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาเทศบาลและ
ประชาสมัพันธ์จังหวัด 

40,000 ตําบลก้อ สป             

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



-27- 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
สํานักปลัดเทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และกีฬา 
5.2.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

5 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อําเภอลี ้

ส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอําเภอลี ้

50,000 ตําบลก้อ สป             

รวม   221,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



-28- 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
สํานักปลัดเทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสขุและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1.แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการครอบครัว
อบอุ่นชุมชนเข็มแข็ง 

ฝึกอบรมให้ความรู้ในการ
สร้างครอบครัวให้อบอุ่น 

10,000 ตําบลก้อ สป             

2 โครงการบริหาร
จัดการงานระบบ
แพทย์ฉุกเฉินเทศบาล
ตําบลก้อ 

บริหารจัดการงานปฏิบัติการ
ระบบแพทย์ฉุกเฉินเทศบาล 

400,000 ตําบลก้อ สป             

3 โครงการรณรงค์
สุขอนามัยให้เหมาะสม
กับการบริโภค 

ฝึกอบรมรณรงค์ให้ความรู้
ด้านสุขอนามยัให้เหมาะสม
กับการบริโภค 

10,000 ตําบลก้อ สป             

รวม   420,000               
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



-29- 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
สํานักปลัดเทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสขุและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.2.แผนงานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสขุอื่น 

ลําดั
บที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 

ฝึกอบรมให้ความรู้
ป้องกันและควบคุม
การเฝา้ระวังโรค
ระบาดของโรคมือ เท้า 
ปาก 

10,000 ตําบลก้อ สป             

2 โครงการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

ฝึกอบรมให้ความรู้การ
ป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของ
โรคไข้เลือดออก 

30,000 ตําบลก้อ สป             

3 โครงการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคต่างๆที่
เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตําบล
ก้อ 

ฝึกอบรมให้ความรู้
ป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของ
โรคต่างๆที่เกิดขึ้นใน
เขตเทศบาลตําบลก้อ 

20,000 ตําบลก้อ สป             

4 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

รณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในชุมชน 

20,000 ตําบลก้อ สป             

5 โครงการหนูน้อยสุขภาพด ี
 

อบรมให้ความรู้แก่เด็ก
ปฐมวัย 

5,000 
 

ตําบลก้อ สป             

6 โครงการอบรมหนูน้อยฟันงาม อบรมให้ความรู้และ
ตรวจสุขภาพเด็กฯ 

1,000 ตําบลก้อ สป             

รวม   86,000               



-30- 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
สํานักปลัดเทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 จัดเลือกตั้งท้องถิ่น 200,000 ตําบลก้อ สป.             
2. โครงการถวายความอาลยั งานราชพิธี 200,000 ตําบลก้อ สป.             
3. โครงการวันท้องถิ่นไทย ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย 10,000 ตําบลก้อ สป.             
4. โครงการวันเทศบาล ประชาสมัพันธ์

กิจกรรมของเทศบาล 
10,000 ตําบลก้อ สป.             

5. โครงการอบรมการ
จัดระบบ 5 ส 

อบรมการจัดระบบ 5 
ส. 

10,000 ตําบลก้อ สป.             

6. โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

อบรมให้ความรู้ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

10,000 ตําบลก้อ สป.             

7. บํารุงซ่อมแซม บํารุงซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ ฯลฯ 

 ตําบลก้อ สป.             

8. วัสดุสาํนักงาน จัดซื้อวัสดสุํานักงาน 50,000 ตําบลก้อ สป.             
9. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อวัสดสุํานักงาน 10,000 ตําบลก้อ สป.             

 
 
 
 
 

 
 



-31- 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
สํานักปลัดเทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

10 วัสดุงานบ้านงานครัว จัดซื้อ 10,000 ตําบลก้อ สป.             
11 วัสดุยานพาหนะและ

ขนส่ง 
จัดซื้อ 20,000 ตําบลก้อ สป.             

12 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

จัดซื้อ 200,000 ตําบลก้อ สป.             

13 วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จัดซื้อ 20,000 ตําบลก้อ สป.             
14 วัสดุคอมพิวเตอร ์ จัดซื้อ 30,000 ตําบลก้อ สป.             
15 ค่าสาธารณูปโภค จัดซื้อ 290,000 ตําบลก้อ สป.             
16 ค่าบริการโทรศัพท์ จัดซื้อ 12,000 ตําบลก้อ สป.             
17 ค่าบริการไปรษณีย ์ จัดซื้อ 12,000 ตําบลก้อ สป.             
18 ค่าบริการสื่อสาร จัดซื้อ 85,000 ตําบลก้อ สป.             
19 เครื่องบันทึกเสียง จัดซื้อ 4,000 ตําบลก้อ สป.             
20 โต๊ะกราบพระรองเข่าเตีย้ จัดซื้อ 3,000 ตําบลก้อ สป.             

 
 
 

 
 
 
 



-32- 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
สํานักปลัดเทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

21 โต๊ะหมู่บูชา จัดซื้อ 8,500 ตําบลก้อ สป.             
22 เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ จัดซื้อ 30,000 ตําบลก้อ สป.             
23 ค่าบํารุงรักษาครุภณัฑ์ จ้างเหมา 150,000 ตําบลก้อ สป.             
24 ค่าบํารุงรักษาที่ดิน

สิ่งก่อสร้าง 
จ้างเหมา 70,000 ตําบลก้อ สป.             

รวม   1,444,500               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-33- 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
กองวิชาการและแผนงานเทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ (โครงการจ้าง
เหมาบริการ
ปฏิบัติงานด้าน
คอมพิวเตอร์) 

ค่าจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานด้าน
คอมพิวเตอร ์

130,000.- สํานักงาน ทต.
ก้อ 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

            

2 โครงการจัดกิจกรรม
รณรงค์ต้านการทุจริต
แก่เยาวชน ประชาชน
ในตําบลก้อ 

ค่าจ้างเหมาจัดทําป้าย
ประชาสมัพันธ์, 
ค่าวิทยากร 

5,000.- สํานักงาน ทต.
ก้อ 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

            

3 โครงการประชา 
สัมพันธ์ผลการ
ดําเนินงานประจําปี 
ของ ทต.ก้อ  

ค่าจัดทําวารสาร
ประชาสมัพันธ์ 

5,000.- สํานักงาน ทต.
ก้อ 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 



-34- 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
กองวิชาการและแผนงานเทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1. แผนงานบริหารทั่วไป 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

4 โครงการประชุม
ประชาคมการบูรณา
การจัดทําแผนพัฒนา
หมู่บ้านและ
แผนพัฒนาของ
เทศบาลตาํบลก้อ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ เช่น ค่าตกแต่ง
สถานที่  พิธีเปิด-ปิด ค่า
จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศ- 
นียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร
และสิ่งพิมพ์ 
 

13,000.- หมู่ที่ – หมู่ที่ 
4 ตําบลก้อ 
และสาํนักงาน
เทศบาลตาํบล
ก้อ 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

            

5 โครงการปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ตําบลก้อ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ เช่น ค่าจัดทํา
สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
  

10,000.- สํานักงาน ทต.
ก้อ 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

      
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-35- 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
กองวิชาการและแผนงานเทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

6 โครงการฝึกอบรม
เผยแพรค่วามรูด้้าน
กฎหมายแก่
ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น
และประชาชนทั่วไป 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ เช่น ค่าจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
วิทยากร ค่าจ้างเหมา
ทําอาหารพร้อม
เครื่องดื่ม ฯลฯ 
 

9,650.- สํานักงาน ทต.
ก้อ 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

        
 
 

    

7 ครุภณัฑ์สาํนักงาน 
(ตู้เหล็ก 2 บาน) 

ค่าจัดซื้อครภุณัฑ์
สํานักงาน 
(ตู้เหล็ก 2 บาน) 
 

5,500.- สํานักงาน ทต.
ก้อ 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

     
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-36- 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
กองวิชาการและแผนงานเทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

8 โครงการตัดหญ้าสอง
ข้างทางพัฒนาและ
รักษาสภาพแวดล้อม
แหล่งท่องเที่ยว 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ เช่น ค่าจ้าง
เหมาตดัหญ้าสองข้าง
ทาง 

20,000.- ถนนสาย
น้ําตกก้อและ
ถนนสายแก่ง
ก้อ 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

      
 
 
 

   
 
 

   

9 โครงการ
ประชาสมัพันธ์ 
กิจกรรมวัฒนธรรม
ประเพณี และแหล่ง
ท่องเที่ยวในตําบลก้อ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ เช่น ค่าจ้าง
จัดทําสื่อ สิ่งพิมพ์ 
วารสาร แผ่นพับสาํหรับ
การประชาสัมพันธ์ 

10,000.- หมู่ 1,2,3, 
4 ตําบลก้อ 
และแหล่ง
ท่องเที่ยวใน
ตําบลก้อ 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

      
 
 

      

10 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวในตําบลก้อ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ เช่น  
ค่าจัดซื้อดินปลูก ต้นไม้ 
จ้างเหมาแรงงาน ฯลฯ 

40,000.- สํานักงาน 
ทต.ก้อ 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

  
 

    
 

      

รวม   248,150               
 
 
 
 
 
 
 



-37- 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ของกองคลังเทศบาลตําบลก้อ  อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ ค่าจ้าง
แรงงาน 

282,000 เทศบาลตาํบล
ก้อ 

กองคลัง             

2. โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่และ
ประชาสมัพันธ์การ
ชําระภาษีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ตําบลก้อ 
ประจําปี พ.ศ.2561 

จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และ
ประชาสมัพันธ์การชําระ
ภาษีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ตําบลก้อ 
ประจําปี พ.ศ.2561 

5,000 ในเขตเทศบาล
ตําบลก้อ 

กองคลัง             

3. โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

จัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

100,000 เทศบาลตาํบล
ก้อ 

กองคลัง             

4. โครงการเพิ่มศักยภาพ
ด้านการเงินและบัญชี 

อบรมเพิ่มศักยภาพด้าน
การเงินการบัญชี 

5,000.00 เทศบาลตาํบล
ก้อ 

กองคลัง             

 
 
 
 
 
 
 



-38- 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ของกองคลังเทศบาลตําบลก้อ  อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

5. โครงการอบรม
คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

อบรมคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

5,000 เทศบาลตาํบล
ก้อ 

กองคลัง             

6. จัดซื้อครภุัณฑ์
สํานักงาน 

จัดซื้อครภุัณฑ์สํานักงาน 11,000 เทศบาลตาํบล
ก้อ 

กองคลัง             

7. จัดซื้อครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

ซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ 44,000 เทศบาลตาํบล
ก้อ 

กองคลัง             

รวม   447,000               
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แบบ ผด.02 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ของกองคลัง เทศบาลตําบลก้อ 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

หน่วย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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. โครงการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

จัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

100,000               

รวม   100,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-40- 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและเทคโนโลยี 
7.3.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ 
/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นในโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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 โครงการ
สงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ
คนชรา 

๑.ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ
รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เบิกจ่าย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ 
๒.เบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือนทุก
เดือน 
๓.รายงานผล 

เงินอุดหนุนฯ 
๓,๑๖๘,๐๐๐ 
 

ศาลาเอนก 
ประสงค์ 
หมู่ ๑ – หมู่ ๔ 

กองสวัสด ิ
การสังคม 
- งานสังคม 
สงเคราะห์ 

            

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



-41- 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและเทคโนโลยี 
7.3.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ 
/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นในโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒ โครงการ
สงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ
ความพิการ 

๑.ตรวจสอบคุณสมบัติของผูม้ี
สิทธิ 
รับเบี้ยยังชีพคนพิการที่เบิกจ่าย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ 
๒.เบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือนทุก
เดือน 
๓.รายงานผล 

เงินอุดหนุนฯ 
๑,๗๙๕,๒๐๐ 

ศาลาเอนก 
ประสงค์ 
หมู่ ๑ – หมู่ ๔ 

กองสวัสด ิ
การสังคม 
- งานสังคม 
สงเคราะห์ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-42- 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและเทคโนโลยี 
7.3.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ 
/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นในโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ต.ค พ.ย. ต.ค พ.ย. ต.ค พ.ย. ต.ค พ.ย. ต.ค พ.ย. ต.ค พ.ย. 

๓ โครงการ
สงเคราะห์ผู ้
ป่วยเอดส ์

๑.ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มี
สิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่
เ บิ ก จ่ า ย ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ 
๒.เบิกจ่ายเงินเป็นรายเดือนทุก
เดือน 
 

๑๕๐,๐๐๐ ศาลาเอนก 
ประสงค์ 
หมู่ ๑ – 
หมู่ ๔ 

กองสวัสด ิ
การสังคม 
- งานสังคม 
สงเคราะห์ 

            

๔ โครงการ 
จัดกิจกรรม
ส่งเสริมศูนย์ 
พัฒนาครอบ 
ครัวตําบลก้อ 

๑.ประเมินผลโครงการที่ผ่านมา
เพื่อประกอบการเสนอโครงการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 
๒.ดําเนินการจัดโครงการและ
ดําเนินการเบิกจ่าย 
๓.รายงานผล 

๒๐,๐๐๐ ทต.ก้อ กองสวัสด ิ
การสังคม 
- งานสังคม 
สงเคราะห์ 

            

 
 
 
 
 
 



-43- 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและเทคโนโลยี 
7.3.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ 
/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ใน
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕ โครงการ
ป้องกันและ 
แก้ไขปัญหา 
ภัยหนาวให้ 
กับผู้ด้อยโอ 
กาสและผู้
ยากไร ้

๑.ประเมินผลโครงการที่ผ่านมาเพื่อ
ประกอบการเสนอโครงการ จัดซื้อจัด
จ้าง 
๒.ดําเนินการจัดโครงการและดําเนินการ
เบิกจ่าย 
๓.รายงานผล 
 

๑๐๐,๐๐๐ ทต.ก้อ กองสวัสด ิ
การสังคม 
- งานสังคม 
สงเคราะห์ 

            

๖ โครงการ 
บ้านท้องถิ่น
ประชารัฐร่วม
ใจ เทิศไท้
องค์ราชัน 
ราชินี 
 

๑.จัดดําเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ 
เพื่อใช้ในการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นประชา
รัฐฯ 
- ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
- รายงานผล 
 

๖๐,๐๐๐ ราษฎรในพื้น 
ที่ตําบลก้อ 

กองสวัสด ิ
การสังคม 
- งานสังคม 
สงเคราะห์ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 



-44- 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและเทคโนโลยี 
7.3.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ 
/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ใน
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๗ โครงการ 
ผู้สูงวัยใส่ใจ 
สุขภาพ 

๑.ประเมินผลโครงการที่ผ่านมาเพื่อ
ประกอบการเสนอโครงการ จัดซื้อจัด
จ้าง 
๒.ดําเนินการจัดโครงการและดําเนินการ
เบิกจ่าย 
๓.รายงานผล 
 

๑๐,๐๐๐ ทต.ก้อ กองสวัสด ิ
การสังคม 
- งานสังคม 
สงเคราะห์ 

            

๘ โครงการ 
จัดกิจกรรม 
วันคนพิการ 
ตําบลก้อ  
ประจําปีงบ 
ประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑.ประเมินผลโครงการที่ผ่านมาเพื่อ
ประกอบการเสนอโครงการ จัดซื้อจัด
จ้าง 
๒.ดําเนินการจัดโครงการและดําเนินการ
เบิกจ่าย 
๓.รายงานผล 
 

๔๐,๐๐๐ ทต.ก้อ กองสวัสด ิ
การสังคม 
- งานพัฒ 
นาชุมชน 
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แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและเทคโนโลยี 
7.3.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ลําดับที่ โครงการ 
/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นในโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๙ โครงการ 
ส่งเสริมสุข 
ภาพและตรวจเยี่ยม 
บ้านผู้สูง 
อายุ ผู้พิการ 
และผูด้้อย 
โอกาส 
ตําบลก้อ 

๑.เสนอโครงการ 
๒.ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
๓.ดําเนินงานตามโครงการ 
๔ .ส รุป ผลการดํ า เนิ น งาน /
รายงานผล 
 

๒๐,๐๐๐ พื้นที่ตําบลก้อ กองสวัสด ิ
การสังคม 
- งานสังคม 
สงเคราะห์ 

            

๑๐ โครงการ 
วันผู้สูงอายุ 
ตําบลก้อ 

๑.ประเมินผลโครงการที่ผ่านมา
เพื่อประกอบการเสนอโครงการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 
๒.ดําเนินการจัดโครงการและ
ดําเนินการเบิกจ่าย 
๓.รายงานผล 

๒๐,๐๐๐ ทต.ก้อ กองสวัสด ิ
การสังคม 
- งานสังคม 
สงเคราะห์ 
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แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและเทคโนโลยี 
7.3.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ 
/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้ใน
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๑ โครงการ 
โรงเรียน 
ผู้สูงอายุ 

๑.ประเมินผลโครงการที่ผ่านมาเพื่อ
ประกอบการเสนอโครงการ จัดซื้อจัด
จ้าง 
๒ .ดํ า เนิ น ก า ร จั ด โค ร งก า ร แ ล ะ
ดําเนินการเบิกจ่าย 
๓.รายงานผล 
 

๓๐,๐๐๐ ทต.ก้อ/ ที่ทํา
การโรงเรียน
ผู้สูงอายุ 

กองสวัสด ิ
การสังคม 
- งานสังคม 
สงเคราะห์ 

            

รวม   450,000               
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แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและเทคโนโลยี 
7.5.แผนงานงบกลาง 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ 
/กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นใน

โครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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 

370,000 เทศบาลตาํบล
ก้อ 

กองคลัง             

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

60,000 เทศบาลตาํบล
ก้อ 

กองคลัง             

3. เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

ส ม ท บ ก อ ง ทุ น
ประกันสังคม 

60,000 เทศบาลตาํบล
ก้อ 

กองคลัง             

4. สํารองจ่าย สํารองจ่ายฉุกเฉิน 150,000 เทศบาลตาํบล
ก้อ 

กองคลัง             
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แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและเทคโนโลยี 
7.5.แผนงานงบกลาง 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ 
/กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นใน

โครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. รายจ่ายตามข้อผูกพัน สมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพฯ 

105,000 เทศบาลตาํบล
ก้อ 

กองคลัง             

6. เงินสมทบบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

สมทบบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

291,000 เทศบาลตาํบล
ก้อ 

กองคลัง             

รวม   1,036,000               
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ส่วนท่ี  3   

การติดตามและประเมินผลการนําแผนดําเนินงานไปสู่การปฏิบัติ 
การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าท่ีท่ีสําคัญในการดําเนินงานพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559  ข้อ 12 ให้ยกเลิกความในข้อ 27 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 27 แผนการดําเนินงานให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีต้องดําเนินการใน
พ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณนั้น  
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ทราบแนวทางและกลไกในการติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ  อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทําแผนดําเนินงานในปีต่อไป และเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมแบบ
บูรณาการจากทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 
 
การติดตามและประเมินผล 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  โดยมีหน้าท่ีตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย            การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

ข้อ 14  ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย   การ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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(๕) ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถ่ิน พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ี
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี   
 
การตรวจสอบโดยอําเภอ 

โดยมีหน้าท่ีกํากับดูแลให้เทศบาลตําบลใช้แผนพัฒนาของเทศบาลเป็นแนวทางจัดทําเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 

โดยตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลในอํานาจการกํากับดูแลของนายอําเภอเมืองพะเยาตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  มาตรา  71  ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 
การตรวจสอบและติดตามโดยประชาคม 

1.เทศบาลตําบลแต่งต้ังผู้แทนประชาชนหรือผู้แทนประชาคมข้อเสนอของประชาชน  โดยเลือกผู้ท่ีมี
ความรู้หรือมีประสบการณ์เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง  

2.ผู้แทนชุมชนหรือผู้แทนประชาคมรวมท้ังประชาชนท่ัวไปสามารถตรวจสอบและดําเนินงานของเทศบาล
ตําบลให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

3.เม่ือสิ้นปีงบประมาณให้คณะผู้บริหารประชุมชี้แจงผลการดําเนินงานในรอบปีต่อประชาคมตําบลเพ่ือให้
ประชาชนได้แสดงความเห็นรวมท้ังให้ข้อเสนอแนะต่อผลการดําเนินงาน 
 


