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ก 

คํานํา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 ข้อ 27 แผนการดําเนินงานให้จัดทําให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณ
จากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีต้องดําเนินการในพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณนั้น เสร็จเรียบร้อยแล้ว
นั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 เทศบาลตําบลก้อ ได้ประกาศใช้แผนการ
ดําเนินงานเทศบาลตําบลก้อ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการติดตามประเมินผลแผนการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบครึ่งปีแรก การนําแผนงานโครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
พ.ศ.2561-2565 และได้นําไปสู่การจัดทํางบประมาณประจําปี ซ่ึงเป็นไปตามแผนดําเนินงานประจําปี พ.ศ.
2565 นําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
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บทนํา 
 เทศบาลตําบลก้อได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 ซ่ึงได้รับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบล ก้อ และอนุมัติโดยนายอําเภอลี้ได้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน 
ตามประกาศเทศบาลตําบลก้อ เรื่องประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 ลงวันท่ี  29  สิงหาคม 
2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 ข้อ 26 และข้อ 27 กําหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานราชการ 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
แล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ินประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ ให้ปิด
ประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน 
และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน แผนการดําเนินงานให้จัดทําเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ี
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีต้อง
ดําเนินการในพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณนั้น 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 เทศบาลตําบลก้อ จึงได้จัดทําแผนดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

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 5 ปี (2561-
2565)  และได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี ซ่ึงเป็นแผนท่ีเชื่อมโยงกับการจัดทํางบประมาณประจําปี   
เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนการ โครงการพัฒนาท่ีจัดข้ึนสําหรับงบประมาณแต่ละปี 
โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  และมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจําทุกปี  เพ่ือให้สอดคล้องกับแผน 2 
ประเภทนั้น เพ่ือเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 เทศบาลตําบลก้อโดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลก้อ และ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  จึงได้จัดทําแผนดําเนินงานประจําปี พ.ศ.2563 โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีของ 
เทศบาลตําบลประจําปีงบประมาณพ.ศ.2563 ของเทศบาลตําบลก้อ ข้ึนและเพ่ือกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินงานของโครงการต่างๆ ท่ีได้รับการอนุมัติให้ดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563   มีความชัดเจนใน



 

5 [Date] 

การปฏิบัติมากข้ึนและมีการประสานและบูรณาการการทํางานเก่ียวกับหน่วยงานอ่ืนๆ  รวมท้ังการจําแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการการติดตามการประมวลผลเม่ือสิ้นปีมีความสะดวก
มากข้ึน 

 
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนการดําเนินงานประจําปี 

1.เพ่ือให้การดําเนินงานการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563  ของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 

2.เพ่ือให้การติดตามประเมินผลและการตรวจสอบการนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่
ปีไปปฏิบัติใช้มีความสะดวกและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของ เทศบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 ข้อ 27 แผนการดําเนินงานให้จัดทําให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณ
จากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีต้องดําเนินการในพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณนั้น เสร็จเรียบร้อยแล้ว
นั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 เทศบาลตําบลก้อ ได้ประกาศใช้แผนการ
ดําเนินงานเทศบาลตําบลก้อ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการติดตามประเมินผลแผนการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบครึ่งปีแรก การนําแผนงานโครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.
2561-2565 และได้นําไปสู่การจัดทํางบประมาณประจําปี ซ่ึงเป็นไปตามแผนดําเนินงานประจําปี พ.ศ.
2563 นําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
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การติดตามและประเมินผลแผนการดําเนินงานประจําปี พ.ศ.2563 

การติดตามและประเมินผลแผนดําเนินงานของเทศบาลตําบลก้อ (รอบแรก  ระหว่างเดือนตุลาคม 
พ.ศ.2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2563) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลก้อ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลก้อ  การติดตามและ
ประเมินผลแผนการดําเนินงาน ดําเนินกิจกรรม การปฏิบัติราชการ การพัฒนาชุมชนท้องถ่ินในเขตเทศบาล
ตําบลก้อ  เพ่ือนําไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถ่ิน  โดยการติดตามและประเมินผลแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบแรก 
ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕62 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖3 การพิจารณาโดยใช้ข้อมูลการดําเนินงานจาก
ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-Plan)  

 
แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตําบลก้อ อําเภอล้ี จังหวัดลําพูน  รวม

ท้ังส้ิน 163 กิจกรรม/โครงการ ประกอบด้วยดังนี้ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

1.1.แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะชุมชน 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1. โครงการจ้างเหมา
บริการปฏิบัติงาน
ด้านช่างไฟฟ้า 

เพ่ือจ้างเหมา
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ช่างไฟฟ้า 
จํานวน 1 ราย 

108,000 เทศบาลตําบล
ก้อ 

กองช่าง 

2. โครงการจ้างเหมา
บริการปฏิบัติงาน
ด้านธุรการกองช่าง 

จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานด้าน
ธุรการกองช่าง 
จํานวน 1 ราย 

108,000 เทศบาลตําบล
ก้อ 

กองช่าง 

3. โครงการจ้างเหมา
บริการปฏิบัติงาน
ด้านช่างโยธา 

จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานด้าน
ช่างโยธา จํานวน 
1 ราย 

88,200 เทศบาลตําบล
ก้อ 

กองช่าง 

4. จัดซ้ือเทปวัดท่ีใย
แก้ว (Fiberglass 
Tape) 

ซ้ือเทปวัดท่ีใย
แก้ว 
(Fiberglass 
Tape) ขนาด
ความยาว 50 
เมตร จํานวน 1 

1,000 เทศบาลตําบล
ก้อ 

กองช่าง 
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ม้วน 
5. จัดซ้ือเครื่อง

คอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผล 
แบบท่ี 2 

ซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สําหรับงาน
ประมวลผล 
แบบท่ี 2 
จํานวน 2 เครื่อง 

60,000 เทศบาลตําบล
ก้อ 

กองช่าง 

6. จัดซ้ือเครื่องสํารอง
ไฟ 

จัดซ้ือเครื่อง
สํารองไฟ ขนาด 
800 VA 
จํานวน 2 เครื่อง 

5,000 เทศบาลตําบล
ก้อ 

กองช่าง 

7. จัดซ้ือเครื่องกําเนิด
กระแสไฟฟ้า 

จัดซ้ือเครื่อง
กําเนิด
กระแสไฟฟ้า 
กําลังผลิต 10 
กิโลวัตต์ จํานวน 
1 เครื่อง 

150,000 เทศบาลตําบล
ก้อ 

กองช่าง 

รวม   370,200   
 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

1.1.แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1. จัดซ้ือลําโพงฮอนล์
ปาก ขนาด 15 นิ้ว 
จํานวน 20 ตัว ตัว
ละ 1,610 บาท 

ซ้ือลําโพงฮอนล์
ปาก ขนาด 15 
นิ้ว จํานวน 20 
ตัว ตัวละ 
1,610 บาท 

32,200 หมู่ท่ี 1-4 
ตําบลก้อ 

กองช่าง 

2. โค รงการ ก่ อสร้ า ง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านก้อจอก 
ห มู่ ท่ี  3  ตํ าบล ก้อ 
(ต่ อ เนื่ อ งสายบ้ าน
นายแก่น) 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านก้อ
จอก หมู่ท่ี 3 
ตําบลก้อ 
ต่อเนื่องสายบ้าน
นายแก่น ขนาด

300,000 บ้านก้อจอก 
หมู่ท่ี 3 ตําบล
ก้อ 

กองช่าง 
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กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 127 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนผิว
จราจรไม่น้อย
กว่า 508 
ตารางเมตร 

3. โค รงการ ก่ อสร้ า ง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านก้อท่า หมู่
ท่ี 4 ตําบลก้อ 
(ต่อเนื่องสายป่าช้า) 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านก้อท่า 
หมู่ท่ี 4 ตําบล
ก้อ ต่อเนื่องสาย
ป่าช้า ขนาด
กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 127 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อย
กว่า 508 
ตารางเมตร 

300,000 บ้านก้อท่า หมู่
ท่ี 4 ตําบลก้อ 

กองช่าง 

4. โค รงการ ก่ อสร้ า ง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านก้อทุ่ง หมู่
ท่ี  1  ตํ า บ ล ก้ อ 
(ต่อเนื่องสายป้าพา) 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านก้อทุ่ง 
หมู่ท่ี 1 ตําบล
ก้อ ต่อเนื่องสาย
ป้าพา ขนาด
กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 48 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อย
กว่า 192 
ตารางเมตร 

110,000 บ้านก้อทุ่ง หมู่
ท่ี 1 ตําบลก้อ 

กองช่าง 

5. โค รงการ ก่ อสร้ า ง
ถนนคอนกรีตเสริม

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม

190,000 บ้านก้อทุ่ง หมู่
ท่ี 1 ตําบลก้อ 

กองช่าง 
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เหล็กบ้านก้อทุ่ง หมู่
ท่ี 1 ตําบลก้อ(สาย
ข้างวัดก้อทุ่ง) 

เหล็กบ้านก้อทุ่ง 
หมู่ท่ี 1 ตําบล
ก้อ สายข้างวัด
ก้อทุ่ง ขนาด
กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 48 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อย
กว่า 192 
ตารางเมตร 

6. โค รงการ ก่ อสร้ า ง
พนังกันตลิ่งเรียงหิน
ยาแนวพร้อมราวกัน
ตกข้างห้องประชุม
เทศบาลตําบลก้อ 

ก่อสร้างพนังกัน
ตลิ่งเรียงหินยา
แนวพร้อมราว
กันตกข้างห้อง
ประชุมเทศบาล
ตําบลก้อ ยาว
รวม 40 เมตร 

390,000 เทศบาลตําบล
ก้อ 

กองช่าง 

7. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านก้อ
หนอง หมู่ท่ี 2 ตําบล
ก้อ 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ํา
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านก้อ
หนอง หมู่ท่ี 2 
ตําบลก้อ เลียบ
ทางหลวงสาย 
1087 ขนาด
ปากกว้าง 0.80 
เมตร ก้นกว้าง 
0.40 เมตร ลึก 
0.40 เมตร 
หนา 0.80 
เมตร ยาว 253 
เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา
คอนกรีตเสริม
เหล็กขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 

310,000 เทศบาลตําบล
ก้อ 

กองช่าง 
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0.40 เมตร 
จํานวน 155 
ท่อน พร้อมบ่อ
พักคอนกรีต
เสริมเหล็ก
จํานวน 7 บ่อ 

8. โค รงการ ก่ อสร้ า ง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านก้อหนอง 
หมู่ ท่ี  2  เชื่อมบ้าน
ก้อจอก หมู่ท่ี 3 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้าน สาย
แยกทางหลวง 
1087 ก้อหนอง 
หมู่ท่ี 2 เชื่อม
ทางแยกทาง
หลวง 1087 
บ้านก้อจอก หมู่
ท่ี 3 

1,100,000 หมู่ท่ี 2-3 ต.
ก้อ 

กองช่าง/อบจ.
ลําพูน 

รวม   1,632,200   
 
 
 
 
 
 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ เกษตรสีเขียว 

2.1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1. โครงการส่งเสริม
อาชีพกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน แม่บ้าน
เกษตรกรบ้านก้อทุ่ง 
หมู่ท่ี 1 ตําบลก้อ 

เป็นค่าใช้จ่าย ค่า
ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
วัสดุอุปกรณ์ 
ฯลฯ 

10,000 หมู่ท่ี 1 ตําบล
ก้อ 

กองสวัสดิการ
ฯ 

2. อุดหนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
เย็บผ้านวมด้วยมือ
ตําบลก้อ 

อุดหนุนวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มเย็บ
ผ้านวมด้วยมือ
ตําบลก้อ 

10,000 กลุ่มเย็บผ้า
นวมด้วยมือ
ตําบลก้อ 

กองสวัสดิการ
ฯ 
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3. อุดหนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ
บ้านก้อทุ่ง หมู่ท่ี 1 
ตําบลก้อ 

อุดหนุนวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่ม
พัฒนาอาชีพ
ผู้สูงอายุบ้านก้อ
ทุ่ง หมู่ท่ี 1 

25,000 กลุ่มพัฒนา
อาชีพผู้สูงอายุ
บ้านก้อทุ่ง หมู่

ท่ี 1 

กองสวัสดิการ
ฯ 

4. อุดหนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
อาชีพปลาย่าง
รมควัน บ้านก้อท่า 
หมู่ท่ี 4 ตําบลก้อ 

อุดหนุนวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มอาชีพ
ปลาย่างรมควัน 
บ้านก้อท่า หมู่ท่ี 
4 

10,000 กลุ่มอาชีพปลา
ย่างรมควัน 

บ้านก้อท่า หมู่
ท่ี 4 

กองสวัสดิการ
ฯ 

5. อุดหนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
แปรรูปและถนอม
อาหารตําบลก้อ 

อุดหนุนวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแปร
รูปและถนอม
อาหารตําบลก้อ 

10,000 กลุ่มแปรรูป
และถนอม

อาหารตําบล
ก้อ 

กองสวัสดิการ
ฯ 

6. อุดหนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
อาชีพเย็บผ้าบาร์ติ
กบ้านก้อท่า หมู่ท่ี 4 
ตําบลก้อ 

อุดหนุนวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มอาชีพ
เย็บผ้าบาร์ติ
กบ้านก้อท่า หมู่
ท่ี 4 ตําบลก้อ 

10,000 กลุ่มอาชีพเย็บ
ผ้าบาร์ติกบ้าน
ก้อท่า หมู่ท่ี 4 

ตําบลก้อ 

กองสวัสดิการ
ฯ 

รวม   75,000   
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจเกษตรสีเขียว 

2.2.แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1. โครงการคลินิก
เกษตร 

จัดกิจกรรม
โครงการคลินิก
เกษตร ค่าใช้จ่าย
ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
วัสดุ อุปกรณ์ 
ฯลฯ 

5,000 เทศบาลตําบล
ก้อ 

สํานักปลัด 

2. โครงการบริการ
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการ
เกษตร 

จัดกิจกรรม
ศูนย์บริการการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี

10,000 เทศบาลตําบล
ก้อ 

สํานักปลัด 
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ทางการเกษตร 
ค่าใช้จ่ายค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
วัสดุ อุปกรณ์ 
ฯลฯ 

3. โครงการร่วมงาน
มะม่วงมหาชนก
ของดีอําเภอลี้ 

เข้าร่วมกิจกรรม
งานมะม่วงมหา
ชนกของดีอําเภอ
ลี้ ค่าป้าย ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ฯ 

5,000 ตําบลป่าไผ่ 
อําเภอลี้ 

สํานักปลัด 

4. โครงการร่วมงาน
ลําไยจังหวัดลําพูน 

เข้าร่วมกิจกรรม
งานลําไยจังหวัด
ลําพูน ค่าใช้จ่าย
ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
วัสดุ อุปกรณ์ 
ฯลฯ 

5,000 จังหวัดลําพูน สํานักปลัด 

5. โครงการร่วมงาน
ลําไยอําเภอลี้ 

เข้าร่วมกิจกรรม
งานลําไยอําเภอ
ลี้ ค่าใช้จ่ายค่า
ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
วัสดุ อุปกรณ์ 
ฯลฯ 

5,000 อําเภอลี้ สํานักปลัด 

6. โครงการน้ําคือชีวิต 
ศาสตร์พระราชาสู่
แปลงเกษตร
ผสมผสานประชา
รัฐ 

จัดกิจกรรม
โครงการน้ําคือ
ชีวิต ศาสตร์
พระราชาสู่แปลง
เกษตร
ผสมผสาน
ประชารัฐ 
ค่าใช้จ่ายค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
ต้นกล้าพันธุ์ไม้ 
ฯลฯ 

10,000 หมู่ท่ี 1-4 
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 

รวม   40,000   
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3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต ลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
3.1.แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1. โครงการจ้างเหมา
บริการผู้ปฏิบัติงาน
ขับรถบรรทุกน้ํา 

จ้างเหมาบริการ
ผู้ปฏิบัติงานขับ
รถบรรทุกน้ํา 
จํานวน 1 ราย 

108,000 เทศบาลตําบล
ก้อ/อําเภอลี้ 

สํานักปลัด 

2. โครงการจ้างเหมา
บริการผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

จ้างเหมาบริการ
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย จํานวน 1 
ราย 

120,000 เทศบาลตําบล
ก้อ/อําเภอลี้ 

สํานักปลัด 

3. โครงการกิจกรรม
พิธีสวนสนามเนื่อง
ในวัน อปพร. 

ร่วมกิจกรรมและ
จัดกิจกรรมพิธี
สวนสนามเนื่อง
ในวัน อปพร. 
และค่าใช้จ่ายค่า
ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
จัดเตรียมสถานท่ี
พิธีการ ฯลฯ 

5,000 เทศบาลตําบล
ก้อ/อําเภอลี้ 

สํานักปลัด 

4. โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

จัดโครงการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน ค่าใช้จ่าย
ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
วัสดุ อุปกรณ์ 
ฯลฯ 

20,000 เทศบาลตําบล
ก้อ 

สํานักปลัด 

5. โครงการเฝ้าระวัง
หมู่บ้านปลอดภัย
ห่างไกล
อาชญากรรม 

จัดกิจกรรมเฝ้า
ระวังหมู่บ้าน
ปลอดภัย
ห่างไกล

5,000 เทศบาลตําบล
ก้อ 

สํานักปลัด 
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อาชญากรรมโดย
เจ้าหน้าท่ีประจํา
ศูนย์ อปพร. 
ค่าใช้จ่ายค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
วัสดุ อุปกรณ์ 
ฯลฯ 

6. โครงการสาน
เสวนาเสริมสร้าง
ความสามัคคี
ปรองดอง
สมานฉันท์ในพ้ืนท่ี
ตําบลก้อ 

จัดการประชุม
เสวนาเสริมสร้าง
ความสามัคคี
ปรองดอง
สมานฉันท์ใน
พ้ืนท่ีตําบลก้อ 
ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
อาหารว่าง ฯลฯ 

5,000 หมู่ท่ี 1-4 
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 

7. โครงการอบรม
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

เป็นค่าใช้จ่าย ค่า
ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
ค่าอาหาร ค่า
วิทยากร ฯลฯ 

10,000 หมู่ท่ี 1-4 
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 

8. โครงการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยในพ้ืนท่ี
ตําบลก้อ 

จัดกิจกรรมการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยในพ้ืนท่ีตําบล
ก้อ ค่าป้าย ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ฯ 

76,000 พ้ืนท่ีตําบลก้อ สํานักปลัด 

รวม   349,000   
 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต ลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

3.1.แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1. โครงการซ้อมแผน จัดกิจกรรมซ้อม 10,000 พ้ืนท่ีตําบลก้อ สํานักปลัด 



 

15 [Date] 

อุบัติเหตุหมู่และ
ระงับอัคคีภัยบน
ท้องถนน  

แผนอุบัติเหตุหมู่
และระงับ
อัคคีภัยบนท้อง
ถนน ค่าป้าย ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ฯ 

2. โครงการซักซ้อม
การอพยพกรณี
ฉุกเฉินใน
สถานศึกษา 

กิจกรรมซักซ้อม
การป้องกันภัย
การอพยพกรณี
ฉุกเฉินใน
สถานศึกษา 
ค่าใช้จ่ายค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
วัสดุอุปกรณ์ใน
การฝึกอบรม/
ซักซ้อมแผน 
ค่าตอบแทน
วิทยากร อาหาร 
ฯลฯ 

10,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เทศบาลตําบล
ก้อ 

สํานักปลัด 

รวม   20,000   
 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต ลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

3.2.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 

ลําดับท่ี โครงการ 
/กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนใน
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

1. จัดซ้ือเครื่อง
มัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 

จั ด ซ้ื อ เค รื่ อ ง
มั ล ติ มี เ ดี ย
โป ร เจ ค เต อ ร์ 
จํานวน 1 เครื่อง 
ต า ม บั ญ ชี
ม า ต ร ฐ า น
ครุภัณฑ์ 

27,700 เทศบาลตําบล
ก้อ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2. จัดซ้ือจอ
โปรเจคเตอร์ 

จั ด ซ้ื อ จ อ
โป ร เจ ค เต อ ร์ 
จํานวน 1 ชุด 

10,000 เทศบาลตําบล
ก้อ 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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3. จัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 
2 

จั ด ซ้ื อ เค รื่ อ ง
ค อ ม พิ ว เต อ ร์
สํ า ห รั บ ง า น
ป ร ะ ม ว ล ผ ล 
แ บ บ ท่ี  2 
จํานวน 1 เครื่อง 

30,000 เทศบาลตําบล
ก้อ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4. จัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก สําหรับ
งานสํานักงาน 

จั ด ซ้ื อ เค รื่ อ ง
ค อ ม พิ ว เต อ ร์
โน๊ตบุ๊ก สําหรับ
งาน สํ านั ก งาน 
จํานวน 1 เครื่อง 

16,000 เทศบาลตําบล
ก้อ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

5. จัดซ้ือเครื่องพิมพ์
ฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 

จั ด ซ้ื อ
เครื่ อ งพิ ม พ์ ฉีด
หมึกพร้อมติดต้ัง
ถั ง ห มึ ก พิ ม พ์ 
จํานวน 1 เครื่อง 

4,300 เทศบาลตําบล
ก้อ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

6. จัดซ้ือเครื่องสํารอง
ไฟ 

จั ด ซ้ื อ เค รื่ อ ง
สํารองไฟ ขนาด 
8 0 0  VA 
จํานวน 1 เครื่อง 

2,500 เทศบาลตําบล
ก้อ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม   90,500   
 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต ลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

3.2.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

ลําดับท่ี โครงการ 
/กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนใน
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

1. โครงการจ้างเหมา
รถรับส่งเด็ก
นักเรียน
ผู้ด้อยโอกาสและผู้
ยากไร้ 

เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ย
จ้างเหมารถรับ-
ส่ งเด็กนักเรียน
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ยากไร้ 

113,400 หมู่ท่ี 1-4 
ตําบลก้อ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2. โครงการจัด
กิจกรรมส่งเสริม
ศูนย์พัฒนา

เป็นค่าใช้จ่าย ค่า
ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ 

10,000 หมู่ท่ี 1-4 
ตําบลก้อ 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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ครอบครัวตําบล
ก้อ 

ค่ า วิ ท ย า ก ร 
ค่าอาหารพร้อม
เครื่องด่ืม 

3. โครงการบ้าน
ท้องถ่ินไทยเทิดไท้
องค์ราชัน
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทร
รามาธบดีศรีสินท
รมหาวชิราลงกรณ
ฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

เป็นค่าใช้จ่าย ค่า
ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์
โค รงการ วั ส ดุ
ก่อสร้างต่างฯ 

60,000 หมู่ท่ี 1-4 
ตําบลก้อ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4. โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ภัยหนาวให้
ผู้ด้อยโอกาสและผู้
ยากไร้ 

เป็นค่าใช้จ่าย ค่า
วั ส ดุ เค รื่ อ ง กั น
หนาวฯ 

30,000 หมู่ท่ี 1-4 
ตําบลก้อ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

5. โครงการส่งเสริม
สุขภาพและตรวจ
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ย
ตามโครงการฯ 
ค่าป้าย ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ฯ 

10,000 หมู่ท่ี 1-4 
ตําบลก้อ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

6. โครงการสนับสนุน
การดําเนินงาน
และจัดบริการของ
ศูนย์บริการคน
พิการท่ัวไป 
ประจําปี
งบประมาณ 
2563 

ส นั บ ส นุ น ก าร
ดําเนินงานและ
จั ดบ ริ ก ารของ
ศูนย์บริการคน
พิ ก า ร ท่ั ว ไ ป
ป ร ะ จํ า ปี
ง บ ป ร ะ ม า ณ 
2563 

100,000 ศูนย์บริการคน
พิการท่ัวไป
ตําบลก้อ 

พมจ./กอง
สวัสดิการฯ 

7. โครงการปรับ
สภาพแวดล้อม
และสิ่งอํานวย
ความสะดวกของ
ผู้สูงอายุให้
เหมาะสมและ
ปลอดภัย ประจําปี
งบประมาณ 

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
สํ า ห รั บ ป รั บ
สภาพแวดล้อม
และสิ่ ง อํ าน วย
ความสะดวกของ
ผู้สูงอายุ 

22,500 บ้านผู้สูงอายุ
และด้อย
โอกาสใน
ตําบลก้อ 

พมจ./กอง
สวัสดิการฯ 
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2563 
8. โครงการขอรับการ

สนับสนุน
ช่วยเหลือปรับ
สภาพแวดล้อม
และท่ีอยู่อาศัย
สําหรับคนพิการ
และผู้สูงอายุ 

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
สํ า ห รั บ ป รั บ
สภาพแวดล้อมท่ี
อ ยู่ อ า ศั ย ค น
พิ ก า ร แ ล ะ
ผู้สูงอายุ 

100,000 ท่ีอยู่อาศัยคน
พิการและ
ผู้สูงอายุใน
ตําบลก้อ 

พมจ./กอง
สวัสดิการฯ 

รวม   445,900   
 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต ลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

3.3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1. โครงการกิจกรรม
พิธีสวนสนามเนื่อง
ในวัน อปพร. 

ร่วมกิจกรรมและ
จัดกิจกรรมพิธี
สวนสนามเนื่อง
ในวัน อปพร. 
และค่าใช้จ่ายค่า
ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
จัดเตรียมสถานท่ี
พิธีการ ฯลฯ 

5,000 เทศบาลตําบล
ก้อ/อําเภอลี้ 

สํานักปลัด 

2. โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

จัดโครงการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน ค่าใช้จ่าย
ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
วัสดุ อุปกรณ์ 
ฯลฯ 

20,000 เทศบาลตําบล
ก้อ 

สํานักปลัด 

3. โครงการสาน
เสวนาเสริมสร้าง
ความสามัคคี
ปรองดอง

จัดการประชุม
เสวนาเสริมสร้าง
ความสามัคคี
ปรองดอง

5,000 หมู่ท่ี 1-4 
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 
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สมานฉันท์ในพ้ืนท่ี
ตําบลก้อ 

สมานฉันท์ใน
พ้ืนท่ีตําบลก้อ 
ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
อาหารว่าง ฯลฯ 

4. โครงการกิจกรรม
วันคนพิการตําบล
ก้อ 

เป็นค่าใช้จ่าย ค่า
ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ฯ 

10,000 เทศบาลตําบล
ก้อ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

5. โครงการผู้สูงอายุ
ใส่ใจสุขภาพ 

เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ย
ตามโครงการฯ 
ค่ า ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ 
ค่ า วิ ท ย า ก ร 
ค่าอาหารพร้อม
เครื่องด่ืม 

10,000 หมู่ท่ี 1-4 
ตําบลก้อ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

6. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก
และเยาวชน 

เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ย
ตามโครงการฯ 
ค่ า ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ 
ค่ า วิ ท ย า ก ร 
ค่าอาหารพร้อม
เครื่องด่ืม 

10,000 หมู่ท่ี 1-4 
ตําบลก้อ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

7. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส 

ค่ า ใช้ จ่ า ย  ค่ า
ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ 
ค่ า วิ ท ย า ก ร 
ค่ าอาห ารและ
เครื่องด่ืม 

10,000 หมู่ท่ี 1-4 
ตําบลก้อ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

8. โครงการพัฒนาคุณ
ชีวิตสตรี ผู้สูอายุ 
คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสไร้ท่ี
พ่ึง 

เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ย
ตามโครงการฯ 
ค่ า ป้ า ย  ค่ า
วิ ท ย า ก ร 
ค่าอาหารพร้อม
เครื่องด่ืม 

10,000 หมู่ท่ี 1-4 
ตําบลก้อ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

9. โครงการลดการ ค่าใช้จ่ายในการ 15,000 เทศบาลตําบล พมจ./กอง
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กระทําความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี
และครอบครัว 

ฝึ กอบรม  วัส ดุ 
อุ ป ก ร ณ์  ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ 
ค่าอาหาร 

ก้อ สวัสดิการฯ 

10. โครงการส่งเสริม
และสนับสนุน
กิจกรรมการพัฒนา
เด็กและเยาวชน
ตําบลก้อ ประจําปี
งบประมาณ 
2563 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรม วัสดุ 
อุ ป ก ร ณ์  ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ 
ค่าอาหาร 

10,000 เทศบาลตําบล
ก้อ 

พมจ./กอง
สวัสดิการฯ 

11. โครงการครอบครัว
อบอุ่นชุมชน
เข้มแข็ง 

จัดกิจกรรมครัว
อบอุ่นชุมชน
เข้มแข็งของ
เทศบาลตําบล
ก้อ เป็น
ค่าใช้จ่ายป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
อาหาร วัสดุ 
อุปกรณ์ ฯลฯ 

5,000 เทศบาลตําบล
ก้อ 

สํานักปลัด 

รวม   210,000   
 
 
 
 
 
 
 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

3.4.แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 

ลําดับท่ี โครงการ 
/กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนใน
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

๑. เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ่ าย เงิน เบ้ี ยยั ง
ชี พ ผู้ สู ง อ า ยุ 

3,795,600 เทศบาล
ตําบลก้อ 

กองคลัง 
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442 ราย 
2. เบ้ียยังชีพคนพิการ จ่ าย เงิน เบ้ี ยยั ง

ชี พ ค น พิ ก า ร 
168 ราย 

1,689,600 เทศบาล
ตําบลก้อ 

กองคลัง 

3. เบ้ียยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

จ่ าย เงิน เบ้ี ยยั ง
ชีพผู้ ป่ วยเอดส์ 
จํานวน 18 ราย 

120,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

กองคลัง 

รวม   5,605,200   
 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติท่ีย่ังยืนและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  

4.1.แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

ลําดับท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1. โครงการแก้ไข
ปัญหาหมอก
ควันในพ้ืนท่ี
ตําบลก้อ 

จัดกิจกรรมแก้ไข
ปัญหาหมอก
ควันในพ้ืนท่ี
ตําบลก้อ ค่าป้าย 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ฯ 

40,000 พ้ืนท่ีตําบล
ก้อ 

สํานักปลัด 

รวม   40,000   
 
 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
 4.2.แผนงานเคหะและชุมชน  

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

ลําดับท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1. โครงการจ้าง
เหมาบริการ
ปฏิบัติงานด้าน
การกําจัดขยะ
และสิ่งปฏิกูล 

จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานด้าน
การกําจัดขยะ
และสิ่งปฏิกูล 
จํานวน 2 ราย 

187,200 หมู่ท่ี 1-4 
ตําบลก้อ 

กองช่าง 

รวม   187,200   
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

4.3.แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1. โครงการจ้างเหมา
บริการปฏิบัติงาน
ด้านการเกษตร 

จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานด้าน
การเกษตร 
จํานวน 1 ราย 

96,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 

รวม   96,000   
 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

4.3.แผนงานการเกษตร 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1. โครงการก่อสร้าง
ฝายแม้ว 

จัดกิจกรรม
ก่อสร้างฝายแม้ว 
ค่าใช้จ่ายเพ่ือ
จ้างเหมาจัดทํา
ฝายแม้ว ฯลฯ 

40,000 หมู่ท่ี 1-4 
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 

2. โครงการปล่อยปลา 
สัตว์น้ําเฉลิมพระ
เกียรติ 

จัดกิจกรรม
ปล่อยปลาและ
สัตว์น้ําเพ่ือเฉลิม
พระเกียรติ 
ค่าใช้จ่ายค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
ค่าจ้างเหมารถ
ขนส่งลูกปลา 
พันธุ์ปลาต่างๆ 
ฯลฯ 

5,000 แหล่งน้ําหมู่ท่ี 
1-4 ตําบล

ก้อ 

สํานักปลัด 

3. โครงการลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ 

จัดกิจกรรมปลูก
ต้นไม้เฉลิมพระ

5,000 หมู่ท่ี 1-4 
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 
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เกียรติ ค่าใช้จ่าย
ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
ค่าจ้างเหมารถ
ขนส่งต้นกล้า
พันธุ์ไม้ ฯลฯ 

4. โครงการฝึกอบรม
ทบทวน รสทป. 
(ราษฎรอาสาสมัคร
พิทักษ์ป่า) เทศบาล
ตําบลก้อ 

จัดกิจกรรม
ฝึกอบรมทบทวน 
รสทป. (ราษฎร
อาสาสมัคร
พิทักษ์ป่า) 
เทศบาลตําบล
ก้อ ค่าใช้จ่ายค่า
ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
จ้างเหมา
ทําอาหาร 
วิทยากร ฯลฯ 

10,000 หมู่ท่ี 1-4 
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 

5. โครงการแหล่ง
เรียนรู้แปลงสาธิต
ผักสวนครัวรั้วกินได้ 

จัดทําแหล่ง
เรียนรู้แปลง
สาธิตผักสวนครัว
รั้วกินได้ 
ค่าใช้จ่ายค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  

10,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 

รวม   70,000   
 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเท่ียว 

5.1.แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1. โครงการจ้างเหมา
บริการแม่บ้านทํา
ความสะอาดอาคาร
บริเวณเทศบาล
ตําบลก้อ 

จ้างเหมาบริการ
แม่บ้านทําความ
สะอาดอาคาร
บริเวณเทศบาล
ตําบลก้อ จํานวน 

96,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 



 

24 [Date] 

1 ราย 
2. โครงการเด็กปฐมวัย

ใส่ใจภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมเด็ก
ปฐมวัยใส่ใจภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
ค่าใช้จ่ายค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
วัสดุ อุปกรณ์ 
อาหาร ฯลฯ 

5,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 

3. โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ค่าใช้จ่ายค่า
ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
วัสดุ อุปกรณ์ 
ฯลฯ 

10,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 

4. โครงการเผยแพร่
กิจกรรมวิชาการเด็ก
ปฐมวัย 

กิจกรรมเผยแพร่
วิชาการเด็ก 
ค่าใช้จ่ายค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
วัสดุ อุปกรณ์ 
ฯลฯ 

5,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 

5. โครงการพาน้อง
ท่องวัฒนธรรม 

จัดกิจกรรมพา
น้องท่อง
วัฒนธรรม 
ค่าใช้จ่ายค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
วัสดุ อุปกรณ์ 
จ้างเหมารถ 
อาหาร ฯลน 

20,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 

6. โครงการพาน้องสู่
โลกกว้าง 

จัดกิจกรรมพา
น้องสู่โลกกว้าง 
ค่าใช้จ่ายค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
วัสดุ อุปกรณ์ 
จ้างเหมารถ 
อาหาร ฯลฯ 

20,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 

7. โครงการสนับสนุน สนับสนุน 215,000 ศูนย์พัฒนา สํานักปลัด 
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ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
ค่าอาหาร
กลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาล
ตําบลก้อ 

เด็กเล็ก
เทศบาล
ตําบลก้อ 

8. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา ค่า
จัดการเรียนการ
สอน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของ
เทศบาลตําบล
ก้อ 

74,800 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 

9. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา ค่า
หนังสือเรียน 
อุปกรณ์การ
เรียน เครื่องแบบ
นักเรียน 
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

38,420 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 

10. โครงการสาน
สัมพันธ์เยี่ยมบ้าน
เด็กนักเรียน 

กิจกรรมสาน
สัมพันธ์เยี่ยม
บ้านเด็กนักเรียน 
ค่าใช้จ่ายค่าป้าย 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ฯลฯ 

5,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 

11. โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพ
การศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพ
การศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ค่าใช้จ่ายค่าป้าย

10,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 
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ประชาสัมพันธ์ 
อาหาร วัสดุ 
อุปกรณ์ ฯลฯ 

12. โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) 
สําหรับเด็กนักเรียน
ชั้นอนุบาลและ
ระดับประถมศึกษา
ปีท่ี 1-6  

สนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) 
สําหรับเด็ก
นักเรียนชั้น
อนุบาลและ
ระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 
1-6 

457,469 โรงเรียนบ้าน
ก้อจัดสรร

และ ศพด.ก้อ
จัดสรร 

สํานักปลัด 

13. โครงการอุดหนุน
ส่วนราชการ 

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านก้อจัดสรร 
ค่าอาหาร
กลางวันสําหรับ
เด็กนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล
และระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 
1-6 

724,000 โรงเรียนบ้าน
ก้อจัดสรร 

สํานักปลัด 

14. จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 
บาท 

ตู้เหล็ก 2 บาท 
จํานวน 1 ตู้ ตู้
ละ 5,500 บาท 

5,500 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 

15. จัดซ้ือเครื่องทําน้ํา
เย็นแบบขวดคว่ํา 

เครื่องทําน้ําเย็น
แบบขวดคว่ํา 
จํานวน 1 เครื่อง 

5,790 เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 

16. จัดซ้ือเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึก (Ink 
Tank Printer) 

เครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึก 
(Ink Tank 
Printer) จํานวน 
1 เครื่อง 

4,300 เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 

รวม   1,696,279   
 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเท่ียว 

5.2.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ 
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ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1. โครงการแข่งขัน
กีฬาประชาชนและ
หน่วยงานลี้สัมพันธ์ 
ครั้งท่ี 15 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.
2563 

ร่วมแข่งขันกีฬา
ประชาชนและ
หน่วยงานลี้
สัมพันธ์ ครั้งท่ี 
15 ประจําปี
งบประมาณ 
พ.ศ.2563 

150,000 อําเภอลี้ สํานักปลัด 

2. โครงการแข่งขัน
กีฬาพ้ืนบ้านสาน
สัมพันธ์ เสริม
ความรู้เพ่ือป้องกัน
ยาเสพติดตําบลก้อ 

เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา
พ้ืนบ้านสาน
สัมพันธ์ เสริม
ความรู้เพ่ือ
ป้องกันยาเสพ
ติดตําบลก้อ 

50,000 ตําบลก้อ สํานักปลัด 

3. โครงการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอลเด็ก
และเยาวชนสร้าง
สัมพันธ์ต้านยาเสพ
ติดในตําบลก้อ 

จัดกิจกรรม
แข่งขันกีฬา
ฟุตบอลเด็กและ
เยาวชนสร้าง
สัมพันธ์ต้านยา
เสพติดในตําบล
ก้อ 

15,000 ตําบลก้อ สํานักปลัด 

4. โครงการแข่งขัน
กีฬาสี่ก้อเกมส์ 

จัดการแข่งขัน
กีฬาเยาวชน 
พ่อบ้าน แม่บ้าน
สัมพันธ์ และ
ประชาชน
ต่อต้านยาเสพ
ติด ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
ค่าวัสดุ ค่าจ้าง
เหมาจัดเตรียม
สถานท่ี ฯลฯ 

100,000 หมู่ท่ี 1-4 
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 

5. โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาแก่งก้อ

จัดการแข่งขัน
กีฬาแก่งก้อเกมส์

40,000 หมู่ท่ี 1-4 
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 
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เกมส์ สําหรับเด็ก 
เยาวชน รุ่นอายุ
ไม่เกิน 18 ปี ค่า
ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าจ้างเหมา
จัดเตรียมสถานท่ี 
ฯลฯ 

6. โครงการจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอล
มวลชนอําเภอลี้คัพ 

จัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอล
มวลชนอําเภอ
ลี้คัพ และเป็น
ค่าจ้างเหมารถ
รับ-ส่ง ฯลฯ 

6,500 หมู่ท่ี 1-4 
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 

7. โครงการจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาอําเภอลี้ 

จัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬา 
อําเภอลี้ และ
เป็นค่าจ้างเหมา
รถรับ-ส่ง ฯลฯ 

5,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 

รวม   231,500   
 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเท่ียว 

5.2.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1. โครงการประเพณีปี
ใหม่เมืองตําบลก้อ 

จัดงานประเพณี
ปีใหม่เมืองตําบล
ก้อ ค่าใช้จ่ายค่า
ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
วัสดุเครื่องดําหัว 
ค่าจ้างเหมา
จัดเตรียมสถานท่ี 

76,500 เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 
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ฯลฯ 
2. โครงการประเพณียี่

เป็ง (ลอยกระทง) 
จัดงานประเพณี
ยี่เป็ง (ลอย
กระทง) 
ค่าใช้จ่ายค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์
โคมลอย โคมหรี่ 
ค่าจ้างเหมาจัด
สถานท่ี ฯลฯ 

150,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 

3. โครงการร่วมสรงน้ํา
สามครูบาและพระ
ธาตุหริภุญชัย 

เป็นค่าใช้จ่าย ค่า
ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
วัสดุประกอบ
พิธีกรรมทาง
ศาสนาฯ 

20,000 อําเภอลี้/
จังหวัดลําพูน 

สํานักปลัด 

4. โครงการวัดประชา
รัฐสร้างสุข พัฒนา
วัดตามแนวทาง 5 
ส. 

เป็นค่าใช้จ่าย ค่า
ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ประกอบ
พิธีกรรมทาง
ศาสนา 

5,000 พ้ืนท่ีตําบล
ก้อ 

สํานักปลัด 

5. โครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
ศาสนาและอนุรักษ์
ฟ้ืนฟู
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถ่ินบ้านก้อทุ่ง 

เป็นค่าใช้จ่าย ค่า
ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
วัสดุ อุปกรณ์
ประกอบ
พิธีกรรมทาง
ศาสนา 

15,000 พ้ืนท่ีตําบล
ก้อ 

สํานักปลัด 

6. โครงการหล่อเทียน
พรรษา 

ค่าใช้จ่าย ค่า
ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
วัสดุ อุปกรณ์
ประกอบ
พิธีกรรมทาง
ศาสนา 

10,000 หมู่ท่ี 1-4 
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 

7. โครงการอนุรักษ์ ค่าใช้จ่ายค่าป้าย 20,000 หมู่ท่ี 3 สํานักปลัด 
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ฟ้ืนฟูสืบสาน
ศิลปะวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน บ้านก้อจอก 

ประชาสัมพันธ์ 
วัสดุ อุปกรณ์
ประกอบ
พิธีกรรมทาง
ศาสนา 

ตําบลก้อ 

8. อุดหนุนวัดก้อทุ่ง 
หมู่ท่ี 1 ตําบลก้อ 
โครงการประเพณี
สรงน้ําพระธาตุสลี
เวียงก้อ 

สนับสนุน
กิจกรรม
โครงการ
ประเพณีสรงน้ํา
พระธาตุสลีเวียง
ก้อ 

50,000 หมู่ท่ี 1 
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 

9. อุดหนุนวัดก้อยืน 
หมู่ท่ี 3 บ้านก้อจอก 
หมู่ท่ี 3 ตําบลก้อ 
โครงการประเพณี
สรงน้ําพระธาตุสลี
ทันใจ 

สนับสนุน
กิจกรรม
โครงการ
ประเพณีสรงน้ํา
พระธาตุสลี
ทันใจ 

50,000 หมู่ท่ี 3 
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 

10. โครงการวันผู้สูงอายุ
ตําบลก้อ 

เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ย
ตามโครงการฯ 
ค่ า ป้ า ย  ค่ า
วิ ท ย า ก ร 
ค่าอาหารพร้อม
เครื่องด่ืม 

10,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

11. โครงการเทศกาล
ปลา “ปลาอะด้ือ” 

จัดงานเทศกาล
ป ล า ป ร ะ จํ า ปี 
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ใ น
ตําบลก้อ 

300,000 ตําบลก้อ กองวิชาการ/
อบจ.ลําพูน 

12. โครงการดอกฝ้าย
บานท่ีบ้านก้อ 

จัดงานเทศกาล
ดอกฝ้ายบานท่ี
บ้านก้อ ส่งเสริม
การท่องเท่ียว 

300,000 ตําบลก้อ กองวิชาการ/
อบจ.ลําพูน 

13. โครงการธนาคาร
ปลาโดยชุมชนมี
ส่วนร่วม 

จัดกิจกรรมการ
บ ริ ก ารจั ดก าร
ทรัพยากรธรรมช
าติ อนุรักษ์และ
ขยายพันธุ์ปลา 

100,000 ตําบลก้อ กองวิชาการ/
อบจ.ลําพูน 

รวม   406,500   
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6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

6.1.แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1. โครงการจ้างเหมา
บริการปฏิบัติงาน
ด้านบริการ
สาธารณสุข 

จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานด้าน
บริการ
สาธารณสุข 
จํานวน 1 ราย 

96,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 

2. โครงการป้องกัน
และควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

ดําเนินการ
ป้องกันและ
ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก ค่า
ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
วัสดุ อุปกรณ์ 
ฯลฯ 

30,000 หมู่ท่ี 1-4 
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 

3. โค ร งก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพผู้นําชุมชน 
อสม. แกนนํา ด้าน
สุขภาพการควบคุม
และป้องกันโรค 

จั ด ฝึ ก อ บ ร ม
พัฒนาศักยภาพ
ผู้นําชุมชน แกน
นํา ด้านสุขภาพ
การควบคุมและ
ป้ อ ง กั น โ ร ค 
ค่าใช้จ่ายค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
วัสดุ อุปกรณ์ ฯ
ลน 

40,000 หมู่ท่ี 1-4 
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 

4. โค ร งก าร รณ รง ค์
สุ ข อ น า มั ย ใ ห้
เหมาะสม กับการ
บริโภค 

จั ด กิ จ ก ร ร ม
รณรงค์สุขภาพ
อ น า มั ย ใ ห้
เหมาะสมกับการ
บ ริ โ ภ ค 

5,000 หมู่ท่ี 1-4 
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 
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ค่ า ใช้ จ่ า ย  ค่ า
ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ 
อ า ห า ร  วั ส ดุ 
อุปกรณ์ ฯลฯ 

5. โครงการทดสอบ
คุณภาพน้ําเพ่ือ
สุขภาพเพ่ือสุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชนตําบลก้อ 

ทดสอบคุณภาพ
น้ําเพ่ือสุขภาพ
เพ่ือสุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชนตําบล
ก้อ 

20,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

กองช่าง 

รวม   191,000   
 
 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

6.1.แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1. โครงการจ้างเหมา
บริการผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน 

จ้างเหมาบริการ
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การแพทย์
ฉุกเฉิน จํานวน 
4 คน 

400,00 เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 

2. โครงการป้องกัน
และควบคุมการเฝ้า
ระวังโรคระบาดของ
โรคมือ เท้า ปาก 

เป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการฯ 
ค่าป้าย ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ฯ 

10,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 

3. โครงการป้องกัน
และควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรค
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
เขตเทศบาลตําบล
ก้อ 

เป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการฯ 
ค่าป้าย ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ฯ 

10,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 

4. โครงการส่งเสริม
ป้องกันโรคขาด

เป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการฯ 

5,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 
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สารอาหารไอโอดีน 
เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอ
คิว 

ค่าป้าย ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ฯ 

5. โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยโค
พิษสุนัขบ้า 

เป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการฯ 
ค่าป้าย ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ฯ 

20,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 

6. โครงการหนูน้อย
สุขภาพดี 

จัดกิจกรรม
อบรมหนูน้อย
สุขภาพดี 
ค่าใช้จ่าย ค่า
ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
อาหาร อาหาร
ว่าง วิทยากร 
ฯลฯ 

5,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 

7. โครงการอบรมหนู
น้อยฟันงาม 

จัดกิจกรรม
อบรมหนูน้อย
ฟันงาม 
ค่าใช้จ่าย ค่า
ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
อาหาร อาหาร
ว่าง วิทยากร 
ฯลฯ 

10,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 

8. โครงการเงิน
อุดหนุนตาม
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข
ให้แก่
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ท่ี 1-
4 ตําบลก้อ 
หมู่บ้านละ 
20,000 บาท 

80,000 หมู่ท่ี 1-4 
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 

9. จัดซ้ือเครื่องพ่น
ละอองฝอย 

จัดซ้ือเครื่องพ่น
ละอองฝอย 
จํานวน 2 เครื่อง 
เครื่องละ 

120,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 
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60,000 บาท 
10. สมทบระบบ

หลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถ่ินหรือ
ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล
ตําบลก้อ 

จ่ าย เงิน สมทบ
ร ะ บ บ
ห ลั ก ป ร ะ กั น
สุขภาพในระดับ
ท้องถ่ินหรือ ใน
เ ข ต พ้ื น ท่ี
เทศบาล ตํ าบล
ก้อ 

70,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

กองคลัง 

รวม   330,000   
 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7.1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1. โครงการจ้างเหมา
บริการ
ผู้ปฏิบัติงาน
แม่บ้านทําความ
สะอาดสํานักงาน
เทศบาลตําบลก้อ 

จ้างเหมาบริการ
ผู้ปฏิบัติงาน
แม่บ้านทําความ
สะอาดสํานักงาน
เทศบาลตําบล
ก้อ จํานวน 1 
ราย 

108,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 

2. โครงการจ้างเหมา
บริการพนักงาน
ปฏิบัติงานด้าน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ี
ธุรการ 

จ้างเหมาบริการ
พนักงาน
ปฏิบัติงานด้าน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ี
ธุรการ จํานวน 
1 ราย 

96,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 

3. โครงการจัดการ
เลือกต้ังท้องถ่ิน 

จัดการเลือกต้ัง
ของเทศบาล
ตําบลก้อ ตาม
กฎหมาย 
ค่าใช้จ่าย ค่าจัด
สถานท่ี วัสดุ 
อุปกรณ์ เอกสาร 

200,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 
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สิ่งพิมพ์ ฯลฯ 
4. โครงการจัด

กิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ  
มหิศรภูมิพล
ราชวรางกูร กิติ
สิริสมบูรณอดุลย
เดช สยามินทราธิ
เบศรราชวโรดม 
บรมนารถบพิตร 
พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี 

จัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลง
กรณ บดินทร
เทพวรางกูร 
ค่าใช้จ่าย ค่า
พระฉายาลักษณ์
ของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 
เครื่องราช
สักการะ ฯลฯ 

20,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 

5. โครงการอบรม
คุณธรรม
จริยธรรม 
ผู้บริหาร 
พนักงาน ผู้นํา
ชุมชนและ
ประชาชนตําบล
ก้อ 

จัดกิจกรรม
อบรมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน
เทศบาล ผู้นํา
ชุมชน ค่าใช้จ่าย 
ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
วัสดุ อุปกรณ์ 
ฯลฯ 

20,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 

6. โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติหน้าท่ี
ของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
และเจ้าหน้าท่ี

จัดกิจกรรม
อบรมเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
เทศบาล 

5,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 
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ปฏิบัติงานสภา
เทศบาลตําบลก้อ 

พนักงานและ
เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานสภา
เทศบาลตําบล
ก้อ ค่าป้าย 
อาหาร วัสดุ 
อุปกรณ์ฯ 

7. โครงการวัน
ท้องถ่ินไทย 

จัดกิจกรรมวัน
ท้องถ่ินไทย 
กิจกรรมทําบุญ
ตักบาตร จัด
นิทรรศการ การ
มอบโล่รางวัล 
ฯลฯ 

5,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 

8. โครงการวัน
เทศบาล 

จัดกิจกรรมวัน
เทศบาล 
ค่าใช้จ่าย 
ค่าอาหารว่าง
และเครื่องด่ืม 
เตรียมสถานท่ี 
ฯลฯ 

20,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 

9. โครงการอบรม
การจัดการระบบ 
5 ส. 

จัดฝึกอบรมการ
จัดการระบบ 5 
ส. ค่าใช้จ่าย ค่า
ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
วัสดุ อุปกรณ์ 
อาหารและ
อาหารว่างพร้อม
เครื่องด่ืม ฯลฯ 

5,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 

10. จัดซ้ือเก้าอ้ี
สํานักงาน 

จัดซ้ือเก้าอ้ี
สํานักงาน 
จํานวน 2 ตัว 

3,780 เทศบาล
ตําบลก้อ 

กองวิชาการฯ 

11. จัดซ้ือ
เครื่องปรับอากาศ 

จัดซ้ือ
เครื่องปรับอากา
ศแบบแยกส่วน 
มีระบบฟอก
อากาศชนิด

23,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 
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แขวน 13,000 
บีทียู จํานวน 1 
เครื่อง 

12. จัดซ้ือ
เครื่องปรับอากาศ 

จัดซ้ือ
เครื่องปรับอากา
ศแบบแยกส่วน 
มีระบบฟอก
อากาศชนิด
แขวน 24,000 
บีทียู จํานวน 1 
เครื่อง 

64,800 เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 

13. จัดซ้ือโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ือโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ 
จํานวน 4 ตัว 

6,800 เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 

14. จัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค สําหรับ
งานประมวลผล 

จัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค สําหรับ
งานประมวลผล 
จํานวน 1 เครื่อง 

22,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 

15. จัดซ้ือเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ชนิด
ฉีดหมึก 

จัดซ้ือ
เครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์
ชนิดฉีดหมึก
พร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) 
จํานวน 2 เครื่อง 

8,600 เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 

16. จัดซ้ือเครื่อง
สํารองไฟ 

จัดซ้ือเครื่อง
สํารองไฟ ขนาด 
800 VA 
จํานวน 5 เครื่อง 
เครื่องละ 
12,500 บาท 

12,500 เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 

รวม   620,480   
 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7.1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
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ลําดับท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1. โครงการจ้างเหมา
ผู้ปฏิบัติหน้าท่ี
สารสนเทศและ
เทคโนโลยี 

จ้างเหมาผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ี
สารสนเทศและ
เทคโนโลยี 
จํานวน 1 ราย 

120,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

กองวิชาการฯ 

2. โครงการจัด
กิจกรรมรณรงค์
ต้านการทุจริตแก่
เยาวชน 
ประชาชน ใน
ตําบลก้อ  

จัดกิจกรรม
รณรงค์ต้านการ
ทุจริตแก่เยาวชน 
ประชาชน ใน
ตําบลก้อ 
ค่าใช้จ่าย ค่า
จัดทําวารสาร
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ฯลฯ 

5,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

กองวิชาการฯ 

3. โครงการเทศบาล
ตําบลก้อเคลื่อนท่ี
พบประชาชน
ตําบลก้อ 
ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.
2563 

กิจกรรมเทศบาล
ตําบลก้อ
เคลื่อนท่ีพบ
ประชาชนตําบล
ก้อ ประจําปี
งบประมาณ 
พ.ศ.2563 ค่า
ป้าย ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ฯ 

17,500 เทศบาล
ตําบลก้อ 

กองวิชาการฯ 

4. โครงการ
ประชาสัมพันธ์ผล
การดําเนินงาน
ประจําปี ของ
เทศบาลตําบลก้อ 

จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์
ผลการ
ดําเนินงาน
ประจําปี ของ
เทศบาลตําบล
ก้อ ค่าป้าย วัสดุ 
อุปกรณ์ วารสาร
ฯ 

25,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

กองวิชาการฯ 

5. โครงการประชุม
ประชาคมการบูร

ประชุม
ประชาคมการบูร

13,000 หมู่ท่ี 1-4 
ตําบลก้อ 

กองวิชาการฯ 
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ณาการจัดทํา
แผนพัฒนา
หมู่บ้านและ
แผนพัฒนาของ
เทศบาลตําบลก้อ 

ณาการจัดทํา
แผนพัฒนา
หมู่บ้านและ
แผนพัฒนาของ
เทศบาลตําบล
ก้อ ค่าใช้จ่าย ค่า
จัดสถานท่ี วัสดุ 
เครื่องเขียน ฯลฯ 

6. โครงการ
ประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาในการ
จัดทํางบประมาณ
ของเทศบาล
ตําบลก้อ 

ประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาใน
การจัดทํา
งบประมาณของ
เทศบาลตําบล
ก้อ ค่าป้าย วัสดุ 
ฯ 

5,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

กองวิชาการฯ 

7. โครงการปรับปรุง
เว็บไซต์เทศบาล
ตําบลก้อ 

ค่าปรับปรุง
เว็บไซต์เทศบาล 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ฯ 

5,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

กองวิชากาฯ 

8. โครงการสร้าง
จิตสํานึกในการ
ต้านการทุจริตให้
ผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน
เทศบาล เยาวชน
และประชาชน
ตําบลก้อ 

สร้างจิตสํานึกใน
การต้านการ
ทุจริตให้ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน
เทศบาล 
เยาวชนและ
ประชาชนตําบล
ก้อ ค่าป้าย ค่า
วิทยากร 

10,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

กองวิชาการฯ 

9. โครงการอบรม
เผยแพร่ความรู้
ด้านกฎหมายแก่
ผู้ปฏิบัติงาน
ท้องถ่ินและ
ประชาชนท่ัวไป 

อบรมเผยแพร่
ความรู้ด้าน
กฎหมายแก่
ผู้ปฏิบัติงาน
ท้องถ่ินและ
ประชาชนท่ัวไป 
ค่าป้าย ค่า
วิทยากร ค่า

9,650 เทศบาล
ตําบลก้อ 

กองวิชาการฯ 
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อาหารฯ 
10. จ้างองค์กรหรือ

สถาบันท่ีเป็น
กลางเป็นผู้สํารวจ
ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการจาก
เทศบาลตําบลก้อ 

จ้างเหมาองค์กร
หรือสถาบันท่ี
เป็นกลางเป็น
ผู้สํารวจความพึง
พอใจผู้รับบริการ
จากเทศบาล
ตําบลก้อ 

20,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

รวม   230,150   
 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7.1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารงานคลัง 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1. โครงการจ้างเหมา
บริการผู้ปฏิบัติงาน
ด้านงานแผนท่ีภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

จ้างเหมาบริการ
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
งานแผนท่ีภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน จํานวน 
1 ราย 

108,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

กองคลัง 

2. โครงการจัดเก็บ
ภาษีเคลื่อนท่ีและ
ประชาสัมพันธ์การ
ชําระภาษีเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ 
ประจําปี พ.ศ.
2561 

จัดเก็บภาษี
เคลื่อนท่ีและ
ประชาสัมพันธ์
การชําระภาษีเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ 
ประจําปี พ.ศ.
2561 ค่าใช้จ่าย 
ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
อาหารว่าง 
จัดพิมพ์แผนท่ี
และจัดทําเอกสาร
ต่างๆ ฯลฯ 

3,000 หมู่ท่ี 1-4 
ตําบลก้อ 

กองคลัง 

3. โครงการเพ่ิม ฝึกอบรมเพ่ิม 5,000 เทศบาล กองคลัง 
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ศักยภาพด้าน
การเงินและบัญชี 

ศักยภาพด้าน
การเงินและบัญชี 
ค่าใช้จ่าย ค่า
สมนาคุณวิทยากร 
เอกสารต่างๆ 
ฯลฯ 

ตําบลก้อ 

4. โครงการสํารวจ
ภาคสนามเพ่ือใช้
ในการนําเข้าข้อมูล
ทะเบียนทรัพย์สิน
เพ่ือรองรับ พรบ.
ภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้างในเขต
พ้ืนท่ีเทศบาล
ตําบลก้อ 

สํารวจภาคสนาม
เพ่ือใช้ในการ
นําเข้าข้อมูล
ทะเบียนทรัพย์สิน
เพ่ือรองรับ พรบ.
ภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้างในเขต
พ้ืนท่ีเทศบาล
ตําบลก้อ ค่าป้าย 
ค่าอาหาร ค่า
จัดพิมพ์เอกสารฯ 
ค่าจ้างเหมาบุคคล
ฯ 

30,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

กองคลัง 

5. โครงการอบรม
คณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

จัดฝึกอบรม
คณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 
ค่าใช้จ่าย ค่าจ้าง
เหมาอาหาร 
อาหารว่าง ป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการฯ ฯลฯ 

5,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

กองคลัง 

6. จัดซ้ือโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ือ
คอมพิวเตอร์ 
จํานวน 1 ตัว  

1,700 เทศบาล
ตําบลก้อ 

กองคลัง 

7. จัดซ้ือโต๊ะทํางาน จัดซ้ือโต๊ะทํางาน 
ชนิดเหล็กหน้า 
PVC  

5,300 เทศบาล
ตําบลก้อ 

กองคลัง 

รวม   158,000   
 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7.4.แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 
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ลําดับท่ี โครงการ 
/กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

ในโครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

๑. ค่าชําระหนี้เงินต้น ชํ า ร ะ ห นี้ เ งิ น
โครงการก่อสร้าง
อ า ค า ร ห้ อ ง
ประชุมเทศบาล
ตําบลก้อ 

391,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

กองคลัง 

2. ค่าชําระดอกเบ้ีย ชํ า ร ะ ห นี้ เ งิ น
โครงการก่อสร้าง
อ า ค า ร ห้ อ ง
ประชุมเทศบาล
ตําบลก้อ 

64,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

กองคลัง 

3. เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

ส ม ท บ ก อ ง ทุ น
ประกันสังคม 

57,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

กองคลัง 

4. เงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน 

สมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

2,520 เทศบาล
ตําบลก้อ 

กองคลัง 

5. สํารองจ่าย สํารองจ่ายฉุกเฉิน 150,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลัด 

6. รายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน 

บํ า รุ ง ส ม า ค ม
สันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย 

30,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

กองคลัง 

7. เงินสมทบบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 

สมทบ บํ า เหน็ จ
บํ า น า ญ
ข้าราชการส่ วน
ท้องถ่ิน (กบท.) 

304,200 เทศบาล
ตําบลก้อ 

กองคลัง 

รวม   998,720   
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การดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของเทศบาลตําบลก้อ อําเภอล้ี จังหวัดลําพูน 

การเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามแผนงาน รวมท้ังส้ิน 47 
กิจกรรม/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.83 % ของแผนดําเนินงานของเทศบาลตําบลก้อ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วยดังนี้ 

 
ลําดับท่ี ช่ือแผนงาน/กิจกรรม งบประมาณ 

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป   
1. โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานแม่บ้านทําความสะอาดสํานักงานเทศบาลตําบล

ก้อ 
46,550.00 

2. โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 16,333.00 
3. โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร พนักงาน ผู้นําชุมชนและประชาชนตําบล

ก้อ 
20,000.00 

4. จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน มีระบบฟอกอากาศชนิดแขวน ขนาด 24,000 
บีทียู 

64,800.00 

5. จัดซ้ือเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดฉีดหมึก 8,000.00 
รวม  155,683.00 
 

ลําดับท่ี แผนงาน/กิจกรรม งบประมาณ 
 งานวางแผนสถิติและวิชาการ  

1. โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าท่ีสารสนเทศและเทคโนโลย ี 49,000.00 
2. โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานประจําปีของเทศบาลตําบลก้อ 27,750.00 
3. โครงการจ้างองค์กรหรือสถาบันท่ีเป็นกลางเพ่ือเป็นผู้สํารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ 19,000.00 

รวม  95,750.00 
 

ลําดับท่ี แผนงาน/กิจกรรม งบประมาณ 
 งานบริหารงานคลัง  

1. โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านงานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 41,800.00 
2. โครงการสํารวจภาคสนามเพ่ือใช้ในการนําเข้าข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือรองรับ 

พรบ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลก้อ 
28,200.00 

3. โครงการอบรมคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง ไม่ใช้งบประมาณ 
รวม  70,000.00 
 
 
 

ลําดับท่ี แผนงาน/กิจกรรม งบประมาณ 
 งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน  
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1. โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานขับรถบรรทุกน้ํา 45,050.00 
2. โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 31,531.00 
3. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 11,988.00 

รวม  88,569.00 
 

ลําดับท่ี แผนงาน/กิจกรรม งบประมาณ 
 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  

1. โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันในพ้ืนท่ีในตําบลก้อ 3,600.00 
รวม  3,600.00 

 
ลําดับท่ี แผนงาน/กิจกรรม งบประมาณ 

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   
1. โครงการจ้างเหมาบริการแม่บ้านทําความสะอาดอาคารบริเวณเทศบาลตําบลก้อ 43,550.00 
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 109,120.00 
3. จัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Print) 4,000.00 

รวม  156,670.00 
 

ลําดับท่ี แผนงาน/กิจกรรม งบประมาณ 
 งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข  

1. โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านบริการสาธารณสุข 42,000.00 
รวม  42,000.00 

 
ลําดับท่ี แผนงาน/กิจกรรม งบประมาณ 

 งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอ่ืน  
1. โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 158,689.00 
2. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า 13,332.00 
3. โครงการอบรมหนูน้อยฟันงาม 5,682.00 

รวม  177,703.00 
 
 
 
 

ลําดับท่ี แผนงาน/กิจกรรม งบประมาณ 
 งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์  

1. โครงการจ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ 42,768.00 
2. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 10,032.00 

รวม  52,800.00 
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ลําดับท่ี แผนงาน/กิจกรรม งบประมาณ 

 งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  
1. โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า 48,800.00 
2. โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการกองช่าง 49,000.00 
3. โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยช่างโยธา 40,750.00 
4. จัดซ้ือตลับเมตร ขนาดยาว 5 เมตร 450.00 
5. จัดซ้ือตลับเมตร ขนาดยาว 50 เมตร 1,350.00 

รวม  140,350.00 
 

ลําดับท่ี แผนงาน/กิจกรรม งบประมาณ 
 งานไฟฟ้าถนน  

1. - - 
รวม   

 
ลําดับท่ี แผนงาน/กิจกรรม งบประมาณ 

 งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  
1. โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 79,850.00 

รวม  79,850.00 
 

ลําดับท่ี แผนงาน/กิจกรรม งบประมาณ 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  
 - - 

รวม   
 

ลําดับท่ี แผนงาน/กิจกรรม งบประมาณ 
 งานกีฬาและนันทนาการ  

1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสี่ก้อเกมส์ 150,000.00 
2. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาแก่งก้อเกมส์ 49,932.00 

รวม  1,549,932.00 
 

ลําดับท่ี แผนงาน/กิจกรรม งบประมาณ 
 งานศาสนาวัฒนาธรรมท้องถ่ิน  

1. โครงการงานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) 149,832.00 
รวม  149,832.00 
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ลําดับท่ี แผนงาน/กิจกรรม งบประมาณ 
 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว  

1. โครงการเทศกาลปลา 46,950.00 
2. โครงการตัดหญ้าสองข้างทาง พัฒนาและรักษาสภาพแวดล้อมแหล่งท่องเท่ียว  10,000.00 
3. โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีและแหล่งท่องเท่ียวในตําบลก้อ 4,000.00 

รวม  60,950.00 
 

ลําดับท่ี แผนงาน/กิจกรรม งบประมาณ 
 งานส่งเสริมการเกษตร  

1. โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร 42,000.00 
รวม  42,000.00 

 
 

ลําดับท่ี แผนงาน/กิจกรรม งบประมาณ 
 งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้  

1. โครงการแหล่งเรียนรู้แปลงสาธิตผักสวนครัวรั้วกินได้ 10,000.00 
รวม  10,000.00 

 
ลําดับท่ี แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

 งานงบกลาง  
1. ค่าชําระหนี้เงินต้น - 
2. ค่าชําระดอกเบ้ีย - 
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 28,760.00 
4. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,280.00 
5. เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 1,706,300.00 
6. เบ้ียยังชีพผู้พิการ 798,400.00 
7. เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 50,000.00 
8. สํารองจ่าย 13,980.00 
9. รายจ่ายตามข้อผูกพัน  - 
 -เงินสมทบกองทุน สปสช. 62,752.00 
 -เงินสมทบเงินทุนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 23,604.00 
 -เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 304,200.00 

รวม  2,990,276.00 
 
ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1.จํานวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เนื่องจากบางโครงการต้อง
ใช้งบประมาณจํานวนมากในการดําเนินโครงการ 
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 2.ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการดําเนินงานบางด้าน เช่น ด้านประปา  ด้านระบบเสียง
ตามสาย ด้านช่าง เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.นําโครงการท่ีเกินขีดความสามารถของเทศบาลตําบลไปประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการต่อไป 
 2.พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล 
 
 
 
 

แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบระหว่างการนําแผนดําเนินการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
นําไปสู่การปฏิบัติในรอบ ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 
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คิดเป็นร้อยละ 28.83% 
 

*********************************** 


