
 
 

 
 
 
 
 

 
   ประกาศเทศบาลตำบลกอ้ 

เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
------------------------------------ 

   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 27 แผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณ
จากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น 
 

ตามท่ีเทศบาลตำบลก้อ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อาศัยอำนาจตามความในหมวด 5 ข้อ 26 แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนดำเนินงาน เพ่ือนำไปปฏิบัติและใช้
เป็นแนวทางของการจัดหาพัสดุ แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานเทศบาล
ตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ วันที่  11  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2564 
 
 

ลงชื่อ.............................................. 
  (นายอุดม   เชียงยศ) 

  นายกเทศมนตรีตำบลก้อ 
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เทศบาลตำบลก้อ 
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กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
เทศบาลตำบลก้อ 



 
 

ก 
คำนำ 

 
 เทศบาลตำบลก้อได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลก้อ และอนุมัติโดยนายอำเภอลี้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน 
ตามประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่องประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ลงวันที่  14 กันยายน 
2564 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  3 พ.ศ.2561 ข้อ 26 และข้อ 27 กำหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา
ร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการ
ดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลก้อ จึงได้จัดทำแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับนี้ จะ
สามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลก้อและผู้ที่เก่ียวข้องเป็นอย่างยิ่ง 
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  ส่วนที่  1   

 บทนำ 
1.1.บทนำ 
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  3 พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการ
ดำเนินงาน ให้จัดทำให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น  เทศบาลตำบลก้อโดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลก้อ และคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาล
ตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลก้อ ขึ้นและเพ่ือกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน
ของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565   มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืนๆ  รวมทั้งการจำแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการการติดตามการประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 

แนวทางในการจัดทำแผนดำเนินงาน 
แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานผู้บริหารในท้องถิ่น เพ่ื อควบคุมการ

ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามดำเนินงานและการ
ประเมินผล ดังนั้นแผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดทำดังนี้ 

1.เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินงาน (Action Plan) 
2.จัดทำหลังจากท่ีได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว 
3.แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการ

ดำเนินงานจริง 
4.เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินงานในพ้ืนที่เทศบาล 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน 
1.เพ่ือให้การดำเนินงานการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ของเทศบาลมีความ

ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
2.เพ่ือให้การติดตามประเมินผลและการตรวจสอบการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ไป

ปฏิบัติใช้มีความสะดวกและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของ เทศบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1.3 ขั้นตอนการจัดการทำแผนดำเนินงาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 27 กำหนดให้แผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจาก
เงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
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1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาล 
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆที่ต้องดำเนินงานของเทศบาลแล้วจัดทำ
ร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพฒันาท้องถิน่ 

2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ต้องปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในทอ้งถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
 1.ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึน้ 
 2.มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
 3.เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
 5.สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตำบลก้อ 
 6.สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตาม
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้อย่างถูกต้อง 
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ส่วนที่  2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
การจัดทำโครงการ/กิจกรรมในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  นั้นมี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลก้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2565  ซึ่งจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาเทศบาล
ตำบลก้อ  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วยตารางบัญชี จำนวน 2 ตาราง คือ 
1.1 .บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01) 

 เป็นตารางที่แสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรมของยุทธศาสตร์/แผนงาน ร้อยละของโครงการทั้งหมด 
จำนวนงบประมาณ ร้อยละของงบประมาณท้ังหมด และหน่วยดำเนินการ และเม่ือลงแต่ละยุทธศาสตร์แล้ว 
จะต้องรวมผลทุกครั้งและจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมด  

1.2 .บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ผด.02) 
 เป็นตารางที่แสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด จำนวนงบประมาณของแต่ละโครงการ/

กิจกรรม พ้ืนที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม 
โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายน พ.ศ.2565แยกยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ 
ดังนี้ 

   1.2.1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
   1.2.2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจเกษตรสีเขียว 
   1.2.3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลือมล้ำในสังคม 
   1.2.4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   1.2.5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาวัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว 
   1.2.6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญา 

                      ท้องถิ่น 
   1.2.7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการทั้งหมด 
จำนวนงบประมาณ 

ร้อยละ 
ของงบประมาณ 

หน่วยดำเนินงาน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  

     
 

     1.1.อุตสาหกรรมและการโยธา 5 5 1,200,000 4.55 กองช่าง 
รวม 5 5 1,200,000 4.55  

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งด้าน
เศรษฐกิจเกษตรสีเขียว 

     
 

     2.1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 5 50,000 0.19 สำนักปลัด/ 
กองสวัสดิการสังคม 

รวม 5 5 50,000 0.19  
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความ
เหลือมล้ำในสังคม 

     
 

     3.1.แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 1 10,000 0.04  
     3.2.แผนงานรักษาความสงบภายใน 6 6 70,000 0.27 สำนักปลัด 

     3.3.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 7 7 210,000 0.80 กองสวัสดิการสังคม 
     3.4.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 9 9 92,500 0.35 กองสวัสดิการสังคม 
     3.5.แผนงานงบกลาง 3 3 6,063,600 23.00 กองสวัสดิการสังคม 

รวม 26 26 7,676,100 29.12  
 



 
 

-5- 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการทั้งหมด 
จำนวนงบประมาณ 

ร้อยละ 
ของงบประมาณ 

หน่วย
ดำเนินงาน 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน
และเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม 

     

     4.1.แผนงานการเกษตร 3 3 110,000 0.42 สำนักปลัด 
รวม 3 3 110,000 0.42  

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาวัฒนธรรมชุมชนและ
การท่องเที่ยว 

     

     5.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 1 30,000 0.11 สำนักปลัด 

     5.2.แผนงานการศึกษา 5 5 1,648,198 6.25 สำนักปลัด 

     5.3.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 14 14 210,000 0.80 สำนักปลัด 
รวม 20 20 1,888,198 7.16  

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้าง
สุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   
 

  
 

     6.1.แผนงานสาธารณสุข 12 12 623,000 2.36 สำนักปลัด 
     6.2.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1 10,000 0.11  

รวม 13 13 633,000 2.40  
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เทศบาลตำบลก้อ 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

ร้อยละ 
ของงบประมาณ 

หน่วยดำเนินงาน 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     

     7.1.แผนงานบริหารทั่วไป 12 12 753,000 2.86 สำนักปลัด/ 
กองยุทธศาสตร์

ฯ/กองคลัง 
     7.2.แผนงานสาธารณสุข 1 1 108,000 0.41 สำนักปลัด 
     7.3.แผนงานเคหะและชุมชน 4 4 540,000 2.05 กองช่าง 
     7.4.แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 2 216,000 0.82 สำนักปลัด 
     7.5.แผนงานการเกษตร 1 1 108,000 0.41 สำนักปลัด 
     7.6.แผนงานงบกลาง 8 8 1,210,059 4.59 สำนักปลัด/ 

กองคลัง 
รวม 28 28 2,935,059 11.13  

รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น 100 100 14,492,357 54.97  
 
 
 



 
 

แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

1.1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น 

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. โค ร งก ารก่ อ ส ร้ า ง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้ านก้อจอก 
ห มู่ ที่  3  ต ำบ ลก้ อ 
(ต่ อ เนื่ อ งส ายบ้ าน
นายแก่น) 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านก้อจอก หมู่ที ่3 
ตำบลก้อต่อเนื่องสาย
บ้านนายแก่น 
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 140 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 560 ตรม. 

300,000 บ้านก้อ
จอก  
หมู่ที่ 3 
ตำบลก้อ 

กองช่าง             

2. โค ร งก ารก่ อ ส ร้ า ง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านก้อท่า หมู่
ที่ 4 ตำบลก้อ 
(ต่อเนื่องสายป่าช้า) 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 
ตำบลก้อ ต่อเนื่อง 
สายป่าช้า  

300,000 บ้านก้อท่า 
หมู่ที่ 4 
ตำบลก้อ 

กองช่าง             
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ขนาดกว้าง 
 4.00 เมตร ยาว 
140 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 560 
ตารางเมตร 
 

3 โค ร งก ารก่ อ ส ร้ า ง
แ ท ง ค์ เ ก็ บ น้ ำ
คอนกรีตสำเร็จรูป 
บ้านก้อหนอง หมู่ 2 
ตำบลก้อ                                                                        

โครงการก่อสร้าง
แทงคเ์กบ็น้ำ
คอนกรีตสำเร็จรูป 
บ้านก้อหนอง หมู่ 2 
ตำบลก้อ  ฐานขนาด
กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 8.00 เมตร  
หนา 0.40 เมตร  
ท่อคอนกรีตสำเร็จรูป 
24 ท่อน ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
2.00 เมตร  
สูง 0.05 เมตร                                 

111,000 บ้านก้อ
หนอง 
หมู่ที่ 2 
ตำบลก้อ 

             

4. โครงการก่อสร้างฝา
ปิ ด ร า งร ะบ าย น้ ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพักและวาง

ก่อสร้างฝาปิดราง
ระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมบ่อ
พักและวางท่อระบาย

189,000 บ้านก้อ
หนอง 
หมู่ที่ 2 
ตำบลก้อ 

กองช่าง             
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ท่อระบายน้ำ บ้านก้อ
หนอง หมู่  2 ตำบล
ก้อ                           

น้ำ บ้านกอ้หนอง  
หมู่ 2 ตำบลก้อ                          
ขนาดฝารางกว้าง 
0.40 เมตร  
ยาว 1.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ยาวรวม 102.40 
เมตร บ่อพัก  
จำนวน 1 บ่อ  
และวางท่อระบายน้ำ 
ขนาดเส้นผ่า 
ศูนยก์ลาง 
0.40 เมตร  
จำนวน 10 ท่อน 

5. โครงการก่อสร้างลำ
เหมืองลุ่มคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
บ้านก้อทุ่ง หมู่ 1  
ตำบลก้อ                                                                        

ก่อสร้างลำเหมืองลุ่ม
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านก้อทุ่ง หมู่ 1  
ตำบลก้อ ขนาดกว้าง 
1.20 เมตร  
ลึก 1.00 เมตร  
หนา 0.10 เมตร  
ยาวรวม 115 เมตร                                                                       

300,000 บ้านกอ้ทุ่ง 
หมู่ที ่1 
ตำบลก้อ 

กองช่าง             

รวม 5 โครงการ  1,200,000               
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แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ เกษตรสีเขียว 
2.1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 อุดหนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
เย็บผ้านวมด้วยมือ
ตำบลก้อ 

อุดหนุนวิสาหกจิ
ชุมชน กลุ่มเย็บผ้า
นวมด้วยมือตำบลก้อ 

10,000 กลุ่มเย็บผ้า
นวมด้วยมือ
ตำบลก้อ 

กอง
สวัสดิการฯ 

            

2 อุดหนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
ทอผ้าพืน้เมือง
ผู้สูงอายุ  
บ้านก้อทุง่ หมู่ที่ 1 
ตำบลก้อ 

เป็นค่าใช้จ่าย ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ วัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ 

10,000 หมูท่ี ่1 
ตำบลก้อ 

กอง
สวัสดิการฯ 

            

3 อุดหนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
แปรรูปและถนอม
อาหารตำบลก้อ 

อุดหนุนวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแปรรูป
และถนอมอาหาร
ตำบลกอ้ 
 

10,000 กลุ่มแปรรูป
และถนอม

อาหาร 
ตำบลก้อ 

กอง
สวัสดิการฯ 
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4 อุดหนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 
แม่บ้านเกษตรกร
บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 
ตำบลก้อ 

เป็นค่าใช้จ่าย ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ วัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ 

10,000 หมู่ที่ 1 
ตำบลก้อ 

กอง
สวัสดิการฯ 

            

5 อุดหนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน  
กลุ่มอาชีพปลาย่าง
รมควัน บ้านก้อท่า 
หมู่ที่ 4 ตำบลก้อ 

อุดหนุนวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มอาชีพปลา
ย่างรมควัน บ้านก้อ
ท่า หมู่ที่ 4 

10,000 กลุ่มอาชีพ
ปลาย่าง
รมควัน 

บ้านกอ้ท่า 
หมู่ที่ 4 

กอง
สวัสดิการฯ 

            

รวม 5 โครงการ  50,000               
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แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

3.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการอบรม
กฎหมายและหน้าที่
อำนาจของผู้บรหิาร
สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล
และประชาชน 
ตำบลก้อ 

อบรมเผยแพร่ความรู้
ด้านกฎหมายและ
หน้าที่ อำนาจ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล
และประชาชน 
ตำบลก้อ 
ค่าปา้ย ค่าวิทยากร 
ค่าอาหาร ฯลฯ 

10,000 เทศบาล
ตำบลก้อ 

สำนักปลัด             

รวม 1 โครงการ  10,000               
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แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ตำบลก้อ อำเภอลี ้จังหวัดลำพูน 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

3.2.แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอยีดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการเฝ้าระวัง
หมู่บ้านปลอดภัย
ห่างไกล
อาชญากรรม 

จัดกิจกรรมเฝ้าระวัง
หมูบ่้านปลอดภัย
หา่งไกลอาชญากรรม
โดยเจ้าหน้าที่ประจำ
ศูนยอ์ปพร.ค่าใช้จ่าย 
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 

5,000 เทศบาล
ตำบลก้อ 

สำนักปลัด             

2 โครงการสานเสวนา
เสริมสร้างความ
สามัคคีปรองดอง
สมานฉันท์ในพ้ืนที่
ตำบลก้อ 

จัดการประชุมเสวนา
เสริมสร้างความ
สามัคคีปรองดอง
สมานฉันท์ในพ้ืนที่
ตำบลก้อ ค่าใช้จ่าย
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

5,000 หมู่ที่ 1-4 
ตำบลกอ้ 

สำนักปลัด             

รวม 2 โครงการ  10,000               
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แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต ลดความเหลือ่มล้ำในสังคม 
3.2.แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. โครงการซกัซ้อมการ
อพยพกรณีฉุกเฉิน
ในสถานศึกษา 

จัดกจิกรรมอบรม
ซ้อมแผนการอพยพ 
กรณีฉุกเฉินในสถาน 
ศึกษา 

10,000 ศูนยพั์ฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
ตำบลก้อ 

สำนักปลัด             

2. โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ในพ้ืนที่ตำบลกอ้ 

จัดกจิกรรมซ้อมแผน
และป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย เช่นค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ฯ 

20,000 พ้ืนที่ 
ตำบลก้อ 

สำนักปลัด             

รวม 2 โครงการ  30,000               
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แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
 

3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมลำ้ในสังคม 
3.2.แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานจราจร 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. โครงการซ้อมแผน
อุบัติเหตุหมู่และ
ระงับอัคคีภัยบน
ท้องถนน 

จัดกิจกรรมซ้อมแผน
อุบัติเหตุหมูแ่ละ
ระงับอัคคีภัยบนท้อง
ถนน  เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ 
อุปกรณ ์ฯ 

10,000 พ้ืนที่ 
ตำบลก้อ 

สำนักปลัด             

2. โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 

จัดโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ค่าใช้จ่ายค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 

20,000 เทศบาล
ตำบลก้อ 

สำนักปลัด             

รวม 2 โครงการ  30,000               
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แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต ลดความเหลือ่มล้ำในสังคม 
3.3.แผนงานสังคมสงเคราะห ์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอยีดของ
กิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการจ้างเหมา
รถรับส่งเด็ก
นักเรียน
ผู้ด้อยโอกาสและ 
ผู้ยากไร้ 

เป็นค่าใช้จ่ายจ้าง
เหมารถรับ-ส่งเดก็
นักเรียนผู้ด้อยโอกาส
และผู้ยากไร้ 

120,000 หมู่ที่ 1-4 
ตำบลก้อ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

2 โครงการจัด
กิจกรรมส่งเสริม
ศูนย์พัฒนา
ครอบครัวตำบลก้อ 

จัดฝึกอบรมส่งเสริม
ศูนย์พัฒนา
ครอบครัว 
เป็นคา่ใช้จ่าย  
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าวิทยากร 
ค่าอาหารฯลฯ 

20,000 เทศบาล
ตำบลก้อ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

3 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก
และเยาวชน 

จัดฝึกอบรม เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กและเยาวชน 

10,000 เทศบาล
ตำบลก้อ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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ตำบลกอ้ เป็นค่าใช้จ่าย  
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าวิทยากร 
ค่าอาหาร ฯลฯ 

4 โครงการพฒันา
คุณภาพและ
ส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ(ศพอส) 
 

จัดฝึกอบรม เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพและ
ส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุและ 
เป็นค่าใช้จ่าย 
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าวิทยากร 
ค่าอาหาร ฯลฯ 

20,000 เทศบาล
ตำบลก้อ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

5 โครงการเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส
ตำบลก้อ ประจำปี
งบประมาณพ.ศ.
2565 

เป็นค่าใช้จ่าย  
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ค่าวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 

20,000 อบรม  
ทต.ก้อ / 
บ้านผู้สูง 
อายุและด้อย
โอกาสใน
ตำบลก้อ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

6 โครงการวันคน
พิการตำบลก้อ 
ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
2565 

จดักิจกรรมวันคน
พิการตำบลก้อ 
เป็นค่าใช้จ่าย  
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ 

10,000 เทศบาล
ตำบลก้อ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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7 โครงการวันผู้สูงอายุ
ตำบลก้อ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
2565 

จดัฝึกอบรมให้แก่
ผู้สูงอายุและเป็น
ค่าใช้จ่าย ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  
ค่าวิทยากร 
ค่าอาหาร ฯลฯ 

10,000 เทศบาล
ตำบลก้อ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

รวม 7 โครงการ  210,000               
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แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมลำ้ในสังคม 
3.4.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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
อบอุน่ชุมชนเข้มแข็ง 

เป็นค่าใช้จ่ายค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ วัสดุ 
อุปกรณ์ จ้างเหมาจัด
ทำอาหาร ฯลฯ 

5,000 เทศบาล
ตำบลก้อ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

2 โครงการจัดกิจกรรม
รณรงค์ต้านการทุจริต
แก่เยาวชน ประชาชน 
ในตำบลก้อ  

จัดกิจกรรมรณรงค์ต้าน
การทุจริตแก่เยาวชน 
ประชาชน ในตำบลก้อ 
ค่าใช้จ่าย ค่าจัดทำ
วารสารประชา 
สัมพันธ์กิจกรรม ฯ 

5,500 เทศบาล
ตำบลก้อ 

สำนักปลัด             

3 โครงการประชารัฐร่วม
ใจสร้างหมู่บ้าน
ปลอดภัยยาเสพติด 
ตำบลกอ้ 

จัดกิจกรรมอบรมเฝ้า
ระวังหมู่บ้านปลอดภัย
หา่งไกลยาเสพติด 
ค่าใช้จา่ย ค่าปา้ย
ประชาสัมพันธ์ วัสดุ 

10,000 เทศบาล
ตำบลก้อ 

สำนักปลัด             
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อุปกรณ์ ค่าอาหาร
พร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ 

4 โครงการประชุม
ประชาคมการบูรณา
การจัดทำแผนพัฒนา
หมู่บ้านและ
แผนพัฒนาของ
เทศบาลตำบลก้อ 

ประชุมประชาคม
การบูรณาการจัดทำ
แผนพฒันาหมู่บ้าน
และแผนพัฒนาของ
เทศบาลตำบลก้อ 
ค่าใช้จ่าย ค่าจัด
สถานที ่วัสดุ  
เครื่องเขียน ฯลฯ 

 

13,500 หมู่ที่ 1-4 
ตำบลก้อ 

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 

            

5 โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุ 

เป็นค่าใช้จ่าย ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  
ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าจ้างเหมาจัดเตรียม
สถานที่ ฯลฯ 

20,000 เทศบาล
ตำบลก้อ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

6 โครงการสร้างคุณค่า
ภูมิปัญญาและ
นวัตกรรมผู้สูงอายุ 

เป็นค่าใช้จ่าย  
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  
ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าจ้างเหมาจัดเตรียม
สถานที ่ฯลฯ 

10,000 เทศบาล
ตำบลก้อ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

7 โครงการสร้าง
จิตสำนึกในการต้าน
การทุจริตให้ผู้บริหาร 

สร้างจิตสำนึกในการ
ต้านการทุจริตให้
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 

8,500 เทศบาล
ตำบลก้อ 

สำนักปลัด             
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สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล เยาวชนและ
ประชาชนตำบลก้อ 

พนักงานเทศบาล 
เยาวชนและประชาชน
ตำบลก้อ  
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  
ค่าวิทยากร ฯลฯ 

8 โครงการอบรมป้องกัน
และแก้ไข 
ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

เป็นค่าใช้จ่าย  
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าอาหาร ค่าวิทยากร
ฯลฯ 

10,000 เทศบาล
ตำบลก้อ 

สำนักปลัด             

9 อุดหนุนองคก์รการ
กุศล 

อุดหนุนกิ่งกาชาด
อำเภอลี้ 

10,000 อำเภอลี้ สำนักปลัด             

รวม 9 โครงการ  92,500               
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 แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 
 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
3.5.แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 

ลำดับ
ที ่

โครงการ 
/กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมทีเ่กิดขึ้นใน

โครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 
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. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ่ าย เงิน เบี้ ย ยั งชี พ
ผู้สูงอายุ 508 ราย 

4,111,200 เทศบาล
ตำบลก้อ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

2. เบี้ยยังชีพคนพิการ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพคน
พิการ 191ราย 

1,838,400 เทศบาล
ตำบลก้อ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ่ าย เงิน เบี้ ย ยั งชี พ
ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 
16 ราย 

114,000 เทศบาล
ตำบลก้อ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

รวม 3 โครงการ  6,063,600               
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แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
4.1.แผนงานการเกษตร 
งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. โครงการแก้ไข
ปัญหาไฟป่า 
หมอกควันในพืน้ที่
ตำบลก้อ 

จัดกิจกรรมแก้ไข
ปัญหาไฟป่าหมอก
ควันในพื้นที่ตำบลก้อ 
เช่น ค่าป้ายประชา 
สัมพันธ์ ค่าวัสดุ 
อุปกรณ ์ฯ 

40,000 พ้ืนที่ 
ตำบลก้อ 

สำนักปลัด             

2. โครงการทดสอบ
คุณภาพน้ำเพ่ือ
อุปโภคบริโภค 

ส่งวิเคราะห์คุณภาพ
น้ำไปยังหน่วยงานที่
รับตรวจ เพ่ือทดสอบ
คุณภาพน้ำสำหรับ
อุปโภคบริโภค 

20,000 เทศบาล
ตำบลก้อ 

สำนักปลัด             

3. โครงการบ้านก้อ 
แซนท์บ็อค 

จัดกจิกรรมก่อสร้าง
ฝายแม้ว ปลูกป่า 
ปลูกพืชผักสวนครัว 
ค่าใช้จ่ายเพื่อจ้าง

50,000 หมู่ที่ 1-4 
ตำบลก้อ 

สำนักปลัด             
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เหมาจัดทำฝายแม้ว  
ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ค่ากล้าพันธุ์ไมฯ้ลฯ 

รวม 3 โครงการ  110,000               
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แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว 
5.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการลำพูน 
น่าเยือน บ้านเฮือน 
น่าอยู่ 

จัดกิจกรรมรณรงค ์
สื่อประชาสัมพันธ์ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ฯลฯ 

30,000 หมู่ 1-4
ตำบลก้อ 

สำนักปลัด             

รวม 1 โครงการ  30,000               
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แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว 
5.2.แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการเผยแพร่
กิจกรรมวิชาการ
เด็กปฐมวัย 

กิจกรรมเผยแพร่
วิชาการเด็ก 
ค่าใช้จ่าย เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์  
วัสดุ อปุกรณ์ ฯลฯ 

10,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเลก็
เทศบาล
ตำบลก้อ 

สำนักปลัด             

2 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา เช่น
ค่าอาหารกลางวัน  
ค่าจัดการเรียน 
การสอน ค่าหนังสือ 
อุปกรณ์การเรียน  
ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน  
ค่ากิจกรรมพัฒนา

329,430 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
ตำบลก้อ 

สำนักปลัด             
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ผู้เรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาล
ตำบลก้อ 

3 โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพ
การศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ค่าใช้จา่ย เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
อาหาร วัสดุอุปกรณ์ 
ฯลฯ 

15,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
ตำบลก้อ 

สำนักปลัด             

4 จัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม) สำหรับเด็ก
นักเรียนศูนยพั์ฒนา
เด็กเล็กและ
นักเรียนชั้นอนุบาล
และระดับประถม 
ศึกษาปีที่ 1-6 
  

สนับสนุนจัดซ้ือ
ค่าอาหารเสริม (นม) 
สำหรับนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก, 
เด็กนักเรียนชั้น
อนุบาลและระดับ
ประถมศึกษาปีที่  
1-6 

495,768 โรงเรียนบ้าน
ก้อจัดสรร
และ ศพด.
ก้อจัดสรร 

สำนักปลัด             

5 โครงการอุดหนุน
ส่วนราชการ 

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านก้อจัดสรร 
ค่าอาหารกลางวัน
สำหรับเด็กนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล 
 

798,000 โรงเรียนบ้าน
ก้อจัดสรร 

สำนักปลัด             
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และระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  
1-6 

รวม 5 โครงการ  1,648,198               
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แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว 

5.3.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการแข่งขันกีฬาสี่
ก้อเกมส์ 

จัดการแข่งขนักีฬา
เยาวชน พ่อบ้าน 
แม่บา้นสัมพันธ์ และ
ประชาชนต่อต้านยา
เสพติด ค่าป้ายฯ  
ค่าจ้างเหมาจัดเตรียม
สถานที่ ฯลฯ 

20,000 หมู่ที่ 1-4 
ตำบลก้อ 

สำนักปลัด             

2 โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาแก่งก้อ
เกมส์ 

จดัการแข่งขันกีฬา
แก่งก้อเกมส์สำหรับ
เดก็ เยาวชน รุ่นอายุ
ไม่เกิน 18 ปี เช่น 
ค่าป้าประชาสัมพันธ์ 
ค่าจ้างเหมาจัดเตรียม
สถานที่ ฯลฯ 

20,000 หมู่ที่ 1-4 
ตำบลก้อ 

สำนักปลัด             

รวม 2 โครงการ  40,000               
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แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว 
5.4.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการประเพณีปี
ใหม่เมืองตำบลก้อ 

จัดงานประเพณีปีใหม่เมือง
ตำบลก้อ เป็นค่าใช้จ่ายค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ
เครื่องดำหัว ค่าจ้างเหมา
จดัเตรียมสถานที่ ฯลฯ 
 

20,000 เทศบาล
ตำบลก้อ 

สำนักปลัด             

2 โครงการประเพณียี่
เป็ง (ลอยกระทง) 

จัดงานประเพณียี่เป็ง (ลอย
กระทง) ค่าใช้จ่ายค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์โคมลอย โคมหรี่ 
ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ฯลฯ 

20,000 เทศบาล
ตำบลก้อ 

สำนักปลัด             

3 โครงการวัดประชา
รฐัสร้างสุข พัฒนา
วัดตามแนวทาง 5ส.  

เป็นคา่ใช้จ่าย ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา ฯลฯ 

5,000 พ้ืนที่ตำบล
ก้อ 

สำนักปลัด             
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4 โครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
ศาสนาและอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียม
ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นบ้านก้อทุ่ง 

เป็นคา่ใช้จ่าย ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ วัสดุ 
อุปกรณ์ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา ฯลฯ 

15,000 พ้ืนทีต่ำบล
ก้อ 

สำนักปลัด             

5 โครงการหล่อเทียน
พรรษา 

ค่าใช้จ่าย ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ วัสดุ 
อุปกรณ์ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา ฯลฯ 

10,000 หมู่ที่ 1-4 
ตำบลก้อ 

สำนักปลัด             

6 โครงการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟสูืบสาน
ศิลปะวัฒนธรรม
ท้องถิ่น บ้านก้อจอก 

ค่าใช้จ่าย ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ วัสดุ 
อุปกรณ์ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา ฯลฯ 

15,000 หมู่ที ่3 
ตำบลก้อ 

สำนักปลัด             

7 อุดหนุนวัดก้อทุ่ง หมู่
ที่ 1 โครงการ
ประเพณีสรงน้ำพระ
ธาตุสลีเวียงก้อ 

สนับสนุนกิจกรรมโครงการ
ประเพณีสรงน้ำพระธาตุสลี
เวียงก้อ 

20,000 หมู่ที่ 1 
ตำบลก้อ 

สำนักปลัด             

8 อุดหนุนวัดก้อยืน 
หมู่ที่ 3 บ้านก้อจอก 
ตำบลก้อ โครงการ
ประเพณีสรงน้ำพระ
ธาตุสลีทันใจ 

สนับสนุนกิจกรรมโครงการ
ประเพณีสรงน้ำพระธาตุสลี
ทันใจ 

20,000 หมู่ที ่3 
ตำบลก้อ 

สำนักปลัด             

รวม 8 โครงการ  125,000               
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แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว 
5.4.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการดอกฝ้าย
บานที่บ้านก้อ 

จัดงานเทศกาลดอกฝ้ายบาน
ที่ บ้ า น ก้ อ  ส่ ง เส ริ ม ก า ร
ท่องเที่ยว 
 

10,000 ตำบลก้อ สำนักปลัด             

2 โครงการตัดหญ้า
สองข้างทางพัฒนา
และรักษาสภาพ 
แวดล้อมแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาตัดหญ้า
สองข้างทางพัฒนาและ
รักษาสภาพแวดล้อม 
แหล่งท่องเที่ยว 
 
  

10,000 ตำบลก้อ สำนักปลัด             

3 โครงการธนาคาร
ปลา 

จัดฝึกอบรมโครงการ
ธนาคารปลา ค่าใช้จ่าย 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ 

20,000 ตำบลก้อ สำนักปลัด             
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4 โครงการประชา 
สัมพนัธ์กิจกรรม
วัฒนธรรมประเพณี
และแหล่งท่องเที่ยว 
ในตำบลก้อ 

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี
และแห ล่ งท่ อ งเที่ ย ว  ใน
ต ำ บ ล ก้ อ  เช่ น  ค่ า ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

5,000 ตำบลก้อ สำนักปลัด             

รวม 4 โครงการ  45,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-33- 



 
 

 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

 

6.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1.แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการจ้างเหมา
บริการผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน 

จ้างเหมาบริการ
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน 
จำนวน 4 คน 

432,000 เทศบาล 
ตำบลก้อ 

สำนักปลัด             

2 โครงการป้องกัน
และควบคุมการเฝ้า
ระวังโรคระบาดของ
โรคมือ เท้า ปาก 

เป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ ค่าป้าย 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ฯ 

5,000 เทศบาล 
ตำบลก้อ 

สำนักปลัด             

3 โครงการป้องกัน
และควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

ดำเนินการป้องกัน
และควบคุมการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ วัสดุ 
อุปกรณ์ ฯลฯ 

15,000 หมู่ที่ 1-4 
ตำบลก้อ 

สำนักปลัด             
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4 โครงการป้องกัน
และควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรค
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
เขตเทศบาลตำบล
ก้อ 

เป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ ค่าป้าย 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ฯ 

30,000 เทศบาล 
ตำบลก้อ 

สำนักปลัด             

5 โครงการรณรงค์
สุขอนามัยให้
เหมาะสมกับการ
บริโภค 

จัดกิจกรรมรณรงค์
สุขภาพอนามัยให้
เหมาะสมกับการ
บริโภค ค่าใช้จ่าย 
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 

5,000 หมู่ที่ 1-4 
ตำบลก้อ 

สำนักปลัด             

6 โครงการส่งเสริม
ป้องกันโรคขาด
สารอาหารไอโอดีน 
เพิ่มไอโอดีน  
เพิ่มไอคิว 

เป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ ค่าป้าย 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ฯ 

5,000 เทศบาล 
ตำบลก้อ 

สำนักปลัด             

7 โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยโรค
พิษสุนัขบ้า 

เป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฯ ค่าป้าย 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ฯ 

20,000 เทศบาล 
ตำบลก้อ 

สำนักปลัด             

8 โครงการหนูน้อย
สุขภาพดี 

จัดกิจกรรมอบรมหนู
น้อยสุขภาพดี 
ค่าใช้จ่าย ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
ค่าอาหาร ฯลฯ 

5,000 ศูนย์พัฒนา
เดก็เล็ก
เทศบาล 
ตำบลก้อ 

สำนักปลัด             
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9 โครงการอบรม
ทบทวนความรู้เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการสำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานแพทย์
ฉุกเฉิน 

ฝึกอบอมให้ความรู้
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การให้บริการสำหรับ
ปฏิบัติงานแพทย์
ฉุกเฉิน  

10,000 เทศบาล 
ตำบลก้อ 

สำนักปลัด             

10 โครงการอบรมหนู
น้อยฟันงาม 

จัดกิจกรรมอบรมหนู
น้อยฟันงาม 
ค่าใช้จ่าย ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
ค่าอาหาร ฯลฯ 

6,000 ศูนย์พัฒนา
เดก็เล็ก
เทศบาล 
ตำบลก้อ 

สำนักปลัด             

11 อุดหนุนองค์กร
ประชาชน 

อุดหนุนโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่ 1-4 
ตำบลก้อ หมู่บ้านละ 
20,000 บาท 

80,000 หมู่ที่ 1-4 
ตำบลก้อ 

สำนักปลัด             
 
 
 
 

รวม 11 โครงการ  613,000               
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แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

6.1.แผนงานสาธารณสุข 
งานศูนย์บริการสาธารณสุข 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอยีดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการหนว่ย
แพทย์อาสาสมเด็จ
พระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี
(พอ.สว.) จังหวัด
ลำพูน 

กิจกรรมหน่วยแพทย์
อาสาสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราช
ชนนี(พอ.สว.) 
จงัหวัดลำพูน 
ค่าใช้จ่าย ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่า
จดัสถานที่ ฯลฯ 

10,000 เทศบาล 
ตำบลก้อ 

สำนักปลัด             

รวม 1 โครงการ  10,000               
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แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.2.แผนงานสังคมสงเคราะห ์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอยีดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันต้านโรค 
COVID-19 

จัดฝึกอบรมให้แก่
ผู้สูงอายุและเป็น
ค่าใช้จ่าย ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  
ค่าวิทยากร 
ค่าอาหาร ฯลฯ 

10,000 เทศบาล
ตำบลก้อ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

รวม 1 โครงการ  10,000               
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แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทัว่ไป 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. โครงการจ้างเหมา
บริการผู้ปฏิบัติงาน
ขับรถยนต์ส่วนกลาง 

จ้างเหมาบริการ
ผู้ปฏิบัติงานขับ
รถยนต์ส่วนกลาง  
จำนวน 1 ราย 

108,000 เทศบาล
ตำบลก้อ 

สำนักปลัด             

2. โครงการจ้างเหมา
บริการผู้ปฏิบัติงาน
แม่บ้านทำความ
สะอาดสำนักงาน
เทศบาลตำบลก้อ 

จ้างเหมาบริการ
ผู้ปฏิบัติงานแม่บา้น
ทำความสะอาด
สำนักงานเทศบาล
ตำบลก้อ 
จำนวน 2 ราย 

216,000 เทศบาล
ตำบลก้อ 

สำนักปลัด             

3 โครงการจ้างเหมา
พนักงานปฏิบัติงาน
ด้านผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธุรการ 

จ้างเหมาพนักงาน
ปฏิบัติงานด้านผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่ธุรการ 
จำนวน 1 ราย 
 

108,000 เทศบาล
ตำบลก้อ 

สำนักปลัด             
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4 โครงการฝึกอบรม
เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและ
เสริมสร้างคุณธรรม
จรยิธรรมสำหรับ 
ผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน
เทศบาล และ
พนักงานจ้าง 
เทศบาลตำบลก้อ 

จัดกจิกรรมอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
สำหรับผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล ผู้นำชุมชน 
ค่าใช้จ่าย ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ วัสดุ 
อุปกรณ์ ฯลฯ 

10,000 เทศบาล
ตำบลก้อ 

สำนักปลัด             

5 โครงการวันเทศบาล จัดกิจกรรมวัน
เทศบาล ค่าใช้จ่าย 
ค่าอาหารว่างและ
เครือ่งดื่ม เตรียม
สถานที่ ฯ 

5,000 เทศบาล
ตำบลก้อ 

สำนักปลัด             

รวม 5 โครงการ  447,000               
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แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบรหิารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. ค่าจ้างองค์กรหรือ
สถาบันที่เป็นกลาง
เพ่ือเป็นผู้สำรวจ
ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ 

เพ่ือจ่ายค่าจ้าง
องค์กรหรือสถาบันที่
เป็นกลางเพ่ือเป็น
ผู้สำรวจความพึง
พอใจผู้รับบริการ 
ปกิบัตงิานของ
เทศบาลตำบลก้อ 

20,000 หมู่ 1-4 
ตำบลก้อ 

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 

            

รวม 1 โครงการ  20,000               
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แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอยีดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการจ้างเหมา
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพ่ือจ่ายค่าจา้ง
ผู้ปฏิบัติงานด้านแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  
จำนวน 1 ราย 
 

108,000 เทศบาล
ตำบลก้อ 

กองคลัง             

2 โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่และ
ประชาสัมพันธ์การ
ชำระภาษีเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลตำบลก้อ 

จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
และประชาสัมพันธ์
การชำระภาษีเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ 
ประจำปี พ.ศ.2564 
ค่าป้าย อาหารว่าง 
จัดพิมพ์แผนที่ ฯลฯ 

5,000 หมู่ 1-4 
ตำบลก้อ 

กองคลัง             
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3 โครงการปรับปรุง
ข้อมูลฐานภาษี และ
สำรวจข้อมูลทีดิ่น
และสิ่งปลูกสร้าง 
เพ่ือจัดทำบัญชี
รายการที่ดนิและสิ่ง
ปลูกสร้างและ
ประเมินภาษี 

ปรับปรุงข้อมูลฐาน
ภาษี และสำรวจ
ข้อมูลที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง เพ่ือจัดทำ
บัญชีรายการที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างและ
ประเมินภาษีของ
เทศบาลตำบลก้อ 

30,000 หมู่ที่ 1-4 
ตำบลก้อ 

กองคลัง             

4 โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สนิของ
เทศบาลตำบลก้อ 

ปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษแีละทะเบียน
ทรัพย์สินของ
เทศบาลตำบลก้อ 

30,000 หมู่ที่ 1-4 
ตำบลก้อ 

กองคลัง             

5 โครงการฝึกอบรม
เพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้านการเงิน การ
คลัง บัญชีและพัสดุ 

ฝึกอบรมเพ่ิม
ศักยภาพด้านการเงิน
การคลัง บัญชีและ
พัสดุ ค่าใช้จ่าย  
ค่าสมนาคุณวิทยากร 
เอกสารต่างๆ ฯลฯ 

5,000 เทศบาล
ตำบลก้อ 

กองคลัง             

รวม 5 โครงการ  178,000               
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แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานสารสนเทศ 

ลำดั
บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ
กิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. โครงการจ้างเหมาผู้
ปฏิบัติหน้าที่
สารสนเทศและ
เทคโนโลยี 

จ้างเหมาผู้ปฏิบัติ
หนา้ที่สารสนเทศ
และเทคโนโลยี 
จำนวน 1 ราย 
 

108,000 เทศบาล
ตำบลก้อ 

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 

            

รวม 1 โครงการ  108,000               
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แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.2.แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ
กิจกรรมทีเ่กิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการจ้างเหมา
บริการปฏิบัติงาน
ด้านบริการ
สาธารณสุข 

จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานด้าน
บริการสาธารณสุข 
จำนวน 1 ราย 
 

 

108,000 เทศบาล
ตำบลก้อ 

สำนักปลัด             

รวม 1 โครงการ  108,000               
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แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.3.แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอยีดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. โครงการจ้างเหมา
บริการปฏิบัติงาน
ด้านธุรการกองช่าง 

จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานด้าน
ธุรการกองช่าง 
จำนวน 1 ราย 

108,000 เทศบาล
ตำบลก้อ 

กองช่าง             

2. โครงการจ้างเหมา
บริการปฏิบัติงาน
ด้านช่างโยธา 

จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานด้าน
ช่างโยธา จำนวน 
1 ราย 

108,000 เทศบาล
ตำบลก้อ 

กองช่าง             

รวม 2 โครงการ  216,000               
 
 
 
 

-46- 



 
 

 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.3.แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าและประปา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น 

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. โครงการจ้ างเหมา
บริ ก ารป ฏิ บั ติ ง าน
ด้านช่างไฟฟ้า 

เพ่ือจ้างเหมา
ผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง
ไฟฟ้า จำนวน 1 ราย 

108,000 เทศบาล
ตำบลก้อ 

กองช่าง             

รวม 1 โครงการ  108,000               
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แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.3.แผนงานเคหะและชุมชน  
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ลำดั
บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการจ้างเหมา
บริการปฏิบัติงานด้าน
การกำจัดขยะและสิ่ง
ปฏิกูล 

จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานด้านการกำจัด
ขยะและสิ่งปฏิกูล 
จำนวน 2 ราย 

216,000 หมู่ที่ 1-4 
ตำบลก้อ 

กองช่าง             

รวม 1 โครงการ  216,000               
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แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.4.แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอยีดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. โครงการจ้างเหมา
บริการผู้ปฏิบัติงาน
ขับรถบรรทุกน้ำ 

จ้างเหมาบริการ
ผู้ปฏิบัติงานขับ
รถบรรทุกน้ำ  
จำนวน 1 ราย 

108,000 เทศบาล
ตำบลก้อ 

สำนักปลัด             

2. โครงการจ้างเหมา
บริการผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

จา้งเหมาบริการ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  
จำนวน 1 ราย 

108,000 เทศบาล
ตำบลก้อ 

สำนักปลัด             

รวม 2 โครงการ  216,000               
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แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

 

7.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.5.แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร 

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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. โครงการจ้างเหมา
บริการปฏิบัติงาน
ด้านการเกษตร 

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน
ด้านการเกษตร  
จำนวน 1 ราย 

108,000 เทสบาล
ตำบลก้อ 

สำนักปลัด             

รวม 1 โครงการ  108,000               
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แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7.7.แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 

ลำดับ
ที ่

โครงการ 
/กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

ในโครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 
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 ช ำ ร ะ ห นี้ เ งิ น
โครงการก่อสร้าง
อาคารห้องประชุม
เทศบาลตำบลก้อ
และอาคารบรรเทา
ส า ธ า ร ณ ภั ย
เทศบาลตำบลก้อ 

415,000 เทศบาล
ตำบลก้อ 

กองคลัง             

2. ค่าชำระดอกเบี้ย ช ำ ร ะ ห นี้ เ งิ น
โครงการก่อสร้าง
อาคารห้องประชุม
เทศบาลตำบลก้อ
และอาคารบรรเทา
ส า ธ า ร ณ ภั ย
เทศบาลตำบลก้อ 

40,000 เทศบาล
ตำบลก้อ 

กองคลัง             
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3. เงนิสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

ส ม ท บ ก อ ง ทุ น
ประกันสังคม 

70,000 เทศบาล
ตำบลก้อ 

กองคลัง             

4. เงินสมทบกองทนุเงิน
ทดแทน 

สมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

2,500 เทศบาล
ตำบลก้อ 

กองคลัง             

5. สำรองจ่าย สำรองจ่ายฉุกเฉิน 150,000 เทศบาล
ตำบลก้อ 

สำนักปลัด             

6. รายจ่ายตามข้อผูกพัน บ ำ รุ ง ส ม า ค ม
สันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย 

25,000 เทศบาล
ตำบลก้อ 

กองคลัง             

7. เงินสมทบบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน่ (กบท.) 

ส ม ท บ บ ำ เห น็ จ
บำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

437,559 เทศบาล
ตำบลก้อ 

กองคลัง             

8. เงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิน่หรือใน
เขตพ้ืนที่เทศบาล
ตำบลก้อ 

ส ม ท บ ร ะ บ บ
หลักประกันสุขภาพ
ใน ระดั บ ท้ อ งถิ่ น
ห รื อ ใน เขต พ้ื นที่
เทศบาลตำบลก้อ 

70,000 เทศบาล
ตำบลก้อ 

กองคลัง             

รวม 8 โครงการ  1,210,059               
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