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สวนที่ 1
บทนํา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 คําวา
“แผนพัฒนาสามป” จึงหมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จําเปนตองมีความสอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนอยางยิ่ง ซึ่งแผนพัฒนาสามปจะมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนาที่จะดําเนินการในปงบประมาณแตละป และจะตองมีความตอเนื่องพรอมทั้งเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป
โดยจะตองมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนประจําป

1. ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่วาภายใตยุทธศาสตรการ

พัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ / กิจกรรมได
มากกวาหนึ่งโครงการ / กิจกรรม ที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละ
ยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน และวิสัยทัศนในที่สุด

นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามป เปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจาย ประจําป กลาวคือ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ใชการวางแผนพัฒนาเปนเคร่ืองมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดยนําโครงการ / กิจกรรม
จากแผนพัฒนาสามป ในปที่จะจัดงบประมาณรายจายประจําปไปจัดทํางบประมาณ เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณ
เปนไปดวยความรอบคอบ และผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน

“ แผนพัฒนาสามป ” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละ
ป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา ครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป

ซึ่งการจัดทําแผนพัฒนาสามปจะมีความเชื่อมโยงกับการจัดทํางบประมาณประจําป        อยางใกลชิด โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการจัดทํางบประมาณในระบบมุงเนนผลงาน

ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามปนั้น
ควรมีสภาพความพรอมอยางนอย 2 ประการ คือ

1. มีความแนนอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ      โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปไดของโครงการ / กิจกรรม
รวมทั้งผลประโยชนสาธารณะที่จะไดรับจากโครงการ / กิจกรรม

2. กิจกรรมที่อยูในแผนประจําปของหวงระยะเวลาสามป ควรมีความพรอมในรูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิค
พอสมควร เพื่อใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนานําไปใชจัดทํา งบประมาณรายจายประจําปไดตอไป

2. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1. เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําป
2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามปที่มีความสอดคลอง    และสามารถสนองตอบตอยุทธศาสตรการ

พัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
3. เปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุในเอกสารงบ
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ประมาณประจําปและนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ

4. เพื่อใหการพัฒนาเปนไปอยางตอเนื่องและบรรลุวิสัยทัศนการพัฒนาทองถิ่น
3. ข้ันตอนในการจัดทําแผนสามป

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผน
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป

เมื่อผูบริหารทองถิ่นไดประกาศใชแผนพัฒนาสามปแลว จะนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติรวมทั้งแจงสภาทองถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น คณะอนุกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงประกาศใหประชาชนในพื้นที่ไดรับทราบ  เพื่อเปนแนวทางใน
การพัฒนาทองถิ่นตอไป

4. ประโยชนในการจัดทําแผนสามป
การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเคร่ืองมือที่จะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดพิจารณาอยางรอบคอบใหเห็น

ถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและสงผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเปนอุปสรรค
ตอกัน เพื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถิ่น
อยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด

ทรัพยากรการบริหาร โดยทั่วไปประกอบดวย
เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง และแหลงงบประมาณภายนอก รวมทั้ง

มาตรการประหยัดงบประมาณรายจายดวย
คน ซึ่งหมายความรวมต้ังแตผูบริหารทองถิ่น พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทุกระดับ ซึ่งจะมี

ความแตกตาง หลากหลายทั้งดานความรู ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองนําศักยภาพของกําลังคน
เหลานั้นมาใช รวมทั้งตองพัฒนากําลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และถาพิจารณาในความหมายอยางกวางและอาจหมายความรวมถึงประชาชนในทองถิ่นซึ่งจะมี
สวนในการพัฒนาทองถิ่นดวย

 วัสดุอุปกรณ หมายถึง เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถนํามาใชในการบริหาร
จัดการทองถิ่นใหเกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการและพัฒนาวัสดุอุปกรณใหมีความทันสมัยเพื่อรองรับความกาวหนาของสังคม
โดยสวนรวมไดอยางเทาทัน และใชวัสดุอุปกรณดังกลาวอยางเต็มศักยภาพ

 การบริหารจัดการ เปนสิ่งที่จะชวยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการขางตนใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอยางยั่งยืน การบริหารจัดการเปนทั้งศาสตรและศิลปที่ตองศึกษาและนําไปปฏิบัติอยาง
ตอเนื่อง
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สวนที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน

ประวัติเลาขานการกําเนิดตําบลกอ

ตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ต้ังอยูหางจากที่วาการอําเภอลี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ๓๙ กิโลเมตร และหางจาก
จังหวัดลําพูน ๑๔๔ กิโลเมตร  เปนตําบลที่อยูไกลที่สุดของอําเภอลี้และจังหวัดลําพูน  การติดตอกับภายนอกที่สะดวกที่สุดใช
เสนทางหลวงหมายเลข๑๐๘๗ สายลี-้ผาตาย-กอ ยาว ๓๙ กิโลเมตร  ถึงที่วาการอําเภอลี้  โดยมีรถบิคอัพ  รับจางไมประจําทาง
คือจํานวนรถและเวลาออกไมแนนอน สวนใหญจะออกจากตําบลกอตอนเชา และกลับเขาตําบลตอนบายวันเดียวกัน  คา
โดยสารประมาณคนละ ๗๐ บาท

ยกฐานะสภาตําบลกอ  เปนองคการบริหารสวนตําบล เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน  ธันวาคม ๒๕๔๓ ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ๒๕๓๗ โดยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๒
ปจจุบันมีสมาชิก  องคการบริหารสวนตําบลกอ  จํานวน ๘ คน  โดยมีคณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๓
คน  ซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรง เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ประกอบดวยชุมชน

1. ชุมชนบานกอทุง  เปนชุมชนด่ังเดิมต้ังอยูเหนือสุดของลําน้ําหวยแมกอ
2. ชุมชนหมูที่ ๒,๓และ ๔ เปนชุมชนที่อพยพจากปากลําหวยแมกอ  ซึ่งถูกนําทวมจาการสรางเขื่อนภูมิพล  จังหวัด

ตาก ซึ่งราชการไดจัดสรรที่ดินที่ทํากินใหม โดยอพยพมาต้ังถิ่นฐานเมื่อป พ.ศ. ๒๕๐๖
3. ชุมชนเรือแพ  ซึ่งประกอบประมงรับจาง  คาขายใหแกนักทองเที่ยวที่แลนเรือทองเที่ยวระหวางดอยเตา จังหวัด

เชียงใหม ไปยังหนาเขื่อนภูมิพล  จังหวัดตาก

สภาพท่ัวไป
๑. ท่ีตั้ง
ขององคการบริหารสวนตําบลกอ อยูบานกอจอก หมูที่ ๓ ตําบลกอ  อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน
๒. เนื้อท่ี
มีพื้นที่ประมาณ ๕๓๑.๙๒๑ ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ ๓๓๒,๔๕๐ ไร
๓. ภูมิประเทศ

มีสภาพเปนที่ราบเชิงเขา  มีลักษณะคลายกับกระทะ ต้ังอยูในเขตอุทยานแหงชาติแมปง พื้นที่ลอมรอบดวย
ภูเขา  และปาไม  ดินมีสภาพเปนดินเหนียวปนทราย  หนาดินถูกชะลางเนื่องจากความชื่นของพื้นที่ ๔. อาณาเขต

องคการบริหารสวนตําบลกอ   ต้ังอยูตําบลกอ   อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน   หางจากที่วาการอําเภอลี้  ระยะทาง
๓๙ กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดตอดังนี้

ทิศเหนือ    ติดตอกับเขต - เขตอําเภอดอยเตา    จ. เชียงใหม
ทิศใต ติดตอกับเขต - อําเภอแมพริก    จ.ลําปาง
ทิศตะวันออก   ติดตอกับเขต - อําเภอเถิน จ.ลําปาง
ทิศตะวันตก    ติดตอกับเขต - อําเภออมกอย   จังหวัดเชียงใหม

๕. สภาพภูมิอากาศ
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ฤดูรอน  ชวงระยะเวลาต้ังแตเดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๙.๐๔c
ฤดูฝน ชวงระยะเวลาต้ังแตเดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๗.๘๘c
ฤดูหนาวชวง ระยะเวลาต้ังแตเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๓.๒๖c

๖. การปกครอง
องคการบริหารสวนตําบลกอ   มีหมูบานที่อยูในความรับผิดชอบจํานวน ๔ หมูบานและ ๑ ชุมชนเรือนแพที่

รวมเปนหมูที่ ๔ ประกอบดวย

หมูที่ ชื่อหมูบาน
จํานวนครัวเรือน

ทั้งสิ้น
จํานวนราษฎร(คน)

ชาย หญิง ทั้งสิ้น
๑
๒
๓
๔

กอทุง
กอหนอง
กอจอก
กอทา

รวม

๒๑๖
๑๓๙
๑๕๔
๒๕๓
๗๘๐

๓๖๙
๒๒๕
๒๘๑
๓๕๔

๑๒๒๕

๓๖๓
๒๐๐
๒๘๙
๓๗๗

๑๒๒๙

๗๒๘
๔๒๕
๕๗๐
๗๓๑

๒๔๕๔
สํานักบริหารงานทะเบียน อ.ล้ี : ๑ ก.ค.๒๕๕๓

สภาพเศรษฐกิจ
๑. การประกอบอาชีพ

ประชากรสวนใหญของตําบลกอจะประกอบอาชีพทางการเกษตร คือ การทําไรขาวโพดอาหารสัตว และการประมง
๒. รายไดเฉลี่ยของประชากรในตําบลกอ (ขอมูล จปฐ. ป ๒๕๕๓)

หมูท่ี ชื่อหมูบาน รายไดเฉลี่ย (บาท//คน/ป)
๑ บานกอทุง ๒๓,๐๐๐ บาท/คน/ป
๒ บานกอหนอง ๒๓,๐๐๐ บาท/คน/ป
๓ บานกอจอก ๒๓,๐๐๐ บาท/คน/ป
๔ บานกอทา ๒๓,๐๐๐ บาท/คน/ป

๓. รอยละของการประกอบอาชีพ
รอยละ ๘๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
รอยละ ๕ ประกอบอาชีพประมง
รอยละ ๕ ประกอบอาชีพรับจาง
รอยละ ๑๐ ประกอบอาชีพอ่ืน ๆเชน รับราชการ

๓.๑ หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบล
-ปมน้ํามัน(ปมหลอด) จํานวน ๘ แหง
-รานจําหนายกาซ จํานวน ๑ แหง
-โรงสี จํานวน ๑ แหง
-รานคา จํานวน ๒๕ แหง
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-โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (SME) จํานวน ๒ แหง

สภาพทางสังคม
๓.๒ การศึกษา

-โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน ๑ แหง (หมูที่ ๔)
-โรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน ๑ แหง(หมูที่ ๔)
-ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน/หองสมุดประชาชน  จํานวน ๔ แหง

๓.๓ สถาบันและองคกรศาสนา
-วัด จํานวน ๓ แหง (หมูที่ ๑,๓,๔)
-สํานักสงฆ จํานวน ๑ แหง

๓.๔ การสาธารณสุข
-สถานีอนามัยประจําตําบล จํานวน ๑ แหง (หมูที่ ๔)
-อัตราการมีสวมใชรอยละ ๙๐

๓.๕ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
-ตํารวจบาน จํานวน ๕๐ นาย
-อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน ๕๐ นาย ประจําแตละหมูบาน
-สถานีตํารวจภูธรตําบลกอ จํานวน ๑ แหง

บริการพื้นฐาน
๑. การคมนาคม

 ถนนลูกรัง ๑๕ สาย
 ถนนลาดยาง ๔ สาย
 ถนนคอนกรีต ๑๒ สาย
 สะพาน ๑๐ แหง

๒. โครงการโทรคมนาคม
 ที่ทําการไปรษณีย ๑ แหง
 ตูโทรศัพทสาธารณะ ๘ แหง
 ติดต้ังเสาโทรศัพทเคลื่อนที่ (AISและDTAC) ๒ แหง

๓. การไฟฟา
 ทุกหมูบานมีไฟฟาใช  มีพื้นที่รับบริการไฟฟา รอยละ ๙๘ ของพื้นที่สําหรับชุมชนเรือนแพใช

ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
๔. แหลงน้ําธรรมชาติ

 ลําน้ํา ลําหวย ๑ แหง
 บึง หนอง และอ่ืน ๆ ๓ แหง

๕. แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน
 ฝาย ๑ แหง
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 บอน้ําต้ืน ๑๓ แหง
 บอโยธาฯ ๑ แหง
 อางเก็บน้ํา ๓ แหง
 ประปาหมูบาน ๙ แหง

ขอมูลอื่น ๆ
การบริการพื้นฐาน

๔.๑ การคมนาคม
4.1.1 ถนนพหลโยธิน  สายเถิน-ลี-้กอ  ทางหลวงแผนดิน  ซึ่งเปนเสนทางสายหลักที่ใชติดตอกับ

จังหวัดและอําเภอ
4.1.2 ถนนสายลี-้แมลาน-กอ  ทางหลวงสวนทองถิ่น
4.1.3 ถนนที่ใชติดตอเชื่อมระหวางหมูบานตาง ๆ  ไดแก

- ถนนสาย  บานกอทุง-น้ําตกกอ
- ถนนสาย บานกอทา-แกงกอ

4.2 การโทรคมนาคม
-มีตูโทรศัพทสาธารณะทางไกล  ระบบดาวเทียม ๔ หมูบาน ๘ ตู
-มีสัญญาณโทรศัพทของภาคเอกชน

4.3 การไฟฟา
องคการบริหารสวนตําบลกอ มีไฟฟาใชจํานวน ๔ หมูบาน  รอยละ ๙๐ ของแตละหมูบานมีไฟฟา

ใชอีกรอยละ ๑๐ ยังไมไดรับการขยายเขตไฟฟา  เนื่องจากมีครัวเรือนขยายเพิ่มขึ้นในแตละหมูบาน และอีก ๑ ชุมชนเรือนแพที่
ยังไมมีไฟฟาใช

4.4 แหลงน้ําธรรมชาติ
-แมน้ํา จํานวน - สาย
-ลําหวย จํานวน ๑ สาย (ลําหวยแมกอ)

4.5 แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน
-ฝาย จํานวน ๑ แหง
-บอน้ําต้ืน จํานวน ๗ แหง
-บอโยก จํานวน ๒ แหง
-ประปาหมูบาน จํานวน ๙ แหง
-ประปาภูเขา จํานวน ๑ แหง
-สระน้ํา จํานวน ๖ แหง
-อางเก็บน้ําขนาดเล็ก จํานวน - แหง
-อางเก็บน้ําขนาดใหญ จํานวน - แหง

ศักยภาพในตําบล
ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล

๑. จํานวนบุคลากร
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 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกอ ๔ หมูบาน จํานวน ๘ คน
 คณะผูบริหาร  จํานวน ๔ คน
 พนักงานสวนตําบลจํานวน ๘ คน  ลูกจางประจํา ๒ คน  พนักงานจาง ๑๑ คน

๓. รายไดขององคการบริหารสวนตําบล
 ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ (ไมรวมเงินอุดหนุน)๗,๕๐๔,๙๐๖.๗๐ บาท
 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๘,๕๐๗,๘๔๑.๕๘ บาท

รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๑๖,๐๑๒,๗๔๘.๒๘ บาท

ศักยภาพของชุมชนในพื้นท่ี
การรวมกลุมของชุมชนในพื้นท่ี

๑. ประเภทกลุมเงินทุน
 กลุมกองทุนหมูบาน จํานวน ๔ กลุม
 กลุมกองทุนเศรษฐกิจชุมชน จํานวน ๘ กลุม

๒. ประเภทกลุมทางการเกษตร
 กลุมสงเสริมอาชีพเกษตรกร จํานวน ๓ กลุม

๓. ประเภทอาชีพอุตสาหกรรม
 กลุมสงเสริมอาชีพอุตสาหกรรมครัวเรือน จํานวน ๔ กลุม

๔. ประเภทกลุมออมทรัพย
 กลุมออมทรัพย จํานวน ๔ กลุม

๕. ประเภทกลุมอื่น
 กลุมอ่ืนๆ จํานวน ๘ กลุม

จุดเดนของพื้นท่ี (ท่ีเอื้อตอการพัฒนาตําบล)
ตําบลกอ มีสภาพดินที่สมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก เปนที่ราบระหวางภูเขาอุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ

แตขาดแคลนน้ําใชในการเกษตรในฤดูแลง มีแหลงวัตถุดิบและแรงงานจํานวนมากที่สนับสนุนดานอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม
และการพัฒนาอุตสาหกรรมครัวเรือนประเภทหัตถกรรม  เชน   การถนอมอาหาร   การตีเหล็ก   กลุมอาชีพ  ซึ่งมีฝมืออยูในขั้นดี
หลายแหง   การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ  มีระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ครอบคลุมทั้งตําบลสามารถติดตอสื่อสารกันได
อยางสะดวกรวดเร็ว   เปนตําบลที่มีศิลปวัฒนธรรมเปนเอกลักษณ  และเผยแพรใหคนไดรูจัก  ชุมชนมีความสงบ  วิถีชีวิตที่เ รียบ
งาย  ยึดมั่นในจารีตประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น  ในทางดานการศึกษาเด็กในโรงเรียนเขาเรียนและศึกษาตอภาคบังคับใน
อัตราที่สูงมากขึ้นไมนอยกวารอยละ ๘๐ ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนมีการวางแผน
ปองกันและควบคุมไวอยางมีประสิทธิภาพ มีอปพร.และตํารวจบาน  รวมถึงการบริการขั้นพื้นฐานดานสาธารณสุขทําใหไมเกิด
โรคติดตอไดงายอัตราการเพิ่มประชากรตํ่า   อัตราการตายของแมและเด็กอยูในขั้นตํ่า   ไมมีปญหาเร่ืองชุมชนแออัดหรือแหลง
เสื่อมโทรม ประชาชนสวนใหญมีความสามัคคีกันและใหความรวมมือกับทางราชการเปนอยางดี มีความขัดแยงกันนอย

ผลการพัฒนาทองถิ่นในระยะท่ีผานมา
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๑. การดําเนินงานดานการคมนาคม
เสนทางการการคมนาคม ถนนลูกรังในหมูบานไดรับการพัฒนาเปนถนน คสล. และ คสม. เปนบางสวน

พอบรรเทาความเดือนรอนใหประชาชนไดในระดับหนึ่ง ระบบไฟฟาและแสงสวางภายในหมูบาน ทางระบายน้ํา ตลอดจนการ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการไดรับการปรับปรุงและพัฒนาตามอัตภาพของงบประมาณที่มีอยู ซึ่งยังคงมีความจําเปนที่
จะตองไดรับการบูรณะ  ปรับปรุง ซอมแซม และบํารุงรักษาตอไป

๒. การดําเนินงานดานแหลงน้ํา
แหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร ตลอดจนการบํารุงรักษาดูแลและปรับปรุง ซอมแซม

แหลงน้ําตาง ๆ เพื่อสนองความตองการของประชาชนไดรับการกอสรางและปรับปรุงเปนบางสวนพอบรรเทาความเดือนรอน
ของประชาชนไดในระดับหนึ่ง โดยในภาพรวมของบประมาณที่มีอยูจํากัด ทําใหสระน้ํา ประปา เหมือง ฝาย บอบาดาล ฯลฯ
ไดรับการพัฒนายังไมครบถวนเพียงพอ

๓. การดําเนินงานดานเศรษฐกิจ
กลุมเกษตรกร กลุมอาชีพ กลุมกองทุนหมูบาน ฯลฯ ในหมูบาน/ตําบล ไดรับพัฒนาใหมีรายไดเพิ่มขึ้นใน

ระดับหนึ่ง องคการบริหารสวนตําบลและหนวยงานอ่ืนไดใหมีการสนับสนุนงบประมาณบางสวนเพื่อใหกลุมบริหารจัดการ
สรางรายได ใชเปนแหลงเงินทุน แตยังประสบปญหาเร่ืองงบประมาณที่จํากัด สภาพสวนใหญจึงยังเห็นไมเปนรูปธรรมมากนัก

๔. การดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทุกหมูบานจะมีปาชุมชนหรือมีปาชุมชนรวมกับหมูบานใกลเคียง และมีกฎของชุมชนไวบังคับดูแล แตก็ยัง

ไมสามารถหยุดการบุกทําลายและเผาปาได ซึ่งการทําแนวกันไฟและอุปกรณดับไฟถือวาเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนา
และปรับปรุง ตลอดจนการทิ้งขยะ เผาขยะไมเปนที่เปนทางจะตองมีระบบกําจัดที่ถูกวิธี พรอมทั้งจะตองรณรงคการปลูกตนไม
ทดแทนดวยโดยเฉพาะไมโตเร็วและพืชคลุมดิน ซึ่งจะทําใหดินมีความอุดมสมบูรณอยางรวดเร็วยิ่งขึ้นควบคูกับการการปลูกฝง
จิตใจใหรักและหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถิ่นดวย

๕. การดําเนินงานดานทรัพยากรมนุษยและสังคม
องคการบริหารสวนตําบลไดจัดสรรงบประมาณในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ในรูปแบบตาง

ๆ เชน การมีสวนรวม การระดมความคิด การนันทนาการและกีฬาตาง ๆ การรวมประชาคมหมูบาน การรวมแกไขปญหายาเสพ
ติด การบรรเทาสาธารณภัย การสังคมสงเคราะห การควบคุมโรคและการระเฝาระวังโรคติดตอ การสนับสนุนสารเคมีกําจัด
ลูกน้ํายุงลาย การจัดกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม การสงเสริมการเรียนรู ฯลฯ ซึ่งผลการดําเนินการเปนเพียงการ
กระตุนรณรงคชวยเหลือและบรรเทาใหบังเกิดผลเพียงระดับหนึ่งเทานั้น เนื่องจากงบประมาณและบุคลากรมีจํากัด

๖. การดําเนินงานดานการเมือง
การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร การอบรม การประชุมของคณะผูบริหาร สมาชิก

องคการบริหารสวนตําบล พนักงาน และลูกจางองคการบริหารสวนตําบล ตลอดจนผูนําหมูบาน และประชาชน ทําใหเกิด
ความสนใจในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลมากขึ้น แตก็มีประชาชนที่ยังไมเขาใจการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบลอยูบาง ซึ่งเปนปญหาที่จะตองดําเนินการแกไขตอไปอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกฎหมาย,
รัฐธรรมนูญ , พรบ. ตาง ๆ , ระเบียบตาง ๆ และสิทธิประโยชนตาง ๆ ที่จะตองเรงสรางความเขาใจใหกับประชาชน

๗. การดําเนินงานดานอื่น ๆ



~ ๙ ~
การพัฒนาแหลงทองเที่ยวยังไมไดรับการพัฒนาและปรับปรุงเทาที่ควร เนื่องจากขาดงบประมาณและ

บุคลากรผูชํานาญงานเพื่อดําเนินการศึกษาวิจัยในดานตาง ๆ วาจะมีผลกระทบอยางไรบางกับความตองการของทองถิ่นรวมทัง
งบประมาณเพื่อปรับปรุงภูมิทัศนและรองรับกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษตามนโยบายของรัฐบาล



~ ๑๐ ~

สวนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปที่ผานมา

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 องคการบริหารสวนตําบลกอไดนําโครงการที่ไดรับการบรรจุในแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.254-2556) มาดําเนินการจริงตามรูปแบบของเอกสารงบประมาณ(ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ,
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม) ซึ่งผลการดําเนินงานในเชิงปริมาณยังมีสัดสวนนอยเมื่อเทียบกับจํานวนโครงการตาม
แผนพัฒนา  เนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณสําหรับผลการดําเนินงานในเชิงคุณภาพอยูในเกณฑที่สามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากสามารถใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนและสรางความพึงพอใจใหแก
ประชาชนสูงสุด

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา
การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (Swot  analysis) ของตําบลกอ จากการศึกษาขอมูลสภาพทั่วไปของ

ตําบลกอในภาพรวม ไดนํามากําหนดประเด็นเพื่อวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาของตําบลกอโดยอาศัยเทคนิค Swot analysis การ
วิเคราะหจุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) อันเปนปจจัยภาในหรือสภาวะแวดลอมภายในตําบล (Internal  factors) และ
การวิเคราะหถึงโอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด (Threat) อันเปนปจจัยภายนอกหรือสภาวะแวดลอม
ภายนอก (External factor) ซึ่งรายละเอียดเปนไปตามตารางวิเคราะห  ดังนี้

ตารางการวิเคราะหปจจัยภายในของตําบลกอ

ปจจัยภายใน จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness)
โครงสรางพื้นฐาน -มีเสนทางคมนาคมเชื่อมติดกันสูถนน

สายหลัก
-มีการคมนาคมทางน้ําจากทาแกงกอ
เพื่อไปยังจ ังหวัดตากและอําเภอดอย
เตาจังหวัดเชียงใหม

-การใหบริการดานขนสง
สาธารณะไมครอบคลุม
-ถนนยังเปนถนนลูกรังจําเปนตอง
พัฒนาอยางตอเนื่อง
-เมื่อเขาสูฤดูแลงน้ําแหงและ
สายน้ําต้ืนเขิน

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

-มีทรัพยากร  ปาไมและแหลงตนน้ํา
ที่อุดมสมบูรณและต้ังอยูในเขต
อุทยานแหงชาติแมปง

-ชุมชนยังตัดไมทําลายปาเพื่อใชทํา
การเกษตร
-ขาดการจัดการบริหารน้ําใน
ภาพรวมที่ประสิทธิภาพ
-มีปญหาพื้นที่ทํากินเนื่องจากไมมี
เอกสารสิทธิที่ดินทํากิน

เศรษฐกิจ
-เกษตร

-มีฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ
โดยเฉพาะขาวโพด

-ผลผลิตขาวโพดขาดการบริหาร
จัดการทางการตลาด
-ขาวโพดคือพืชเศรษฐกิจชนิดเดียว
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ปจจัยภายใน จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness)
-อุตสาหกรรม

-การทองเที่ยว

-มีฐานอุตสาหกรรม ดานครัวเรือนใน
การแปรรูปอาหาร
การแปรรูปอาหารเชนปลาแหงตําบล
กอหรือ OTOP ตําบลกอ

-มีสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ
-มีทะเลสาบแกงกอหลังเขตภูมิพลเปน
แหลงทองเที่ยวทางน้ํา
-มีกิจกรรมสนับสนุนและสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

-การตลาดไมแนนอนและขาด
-ขาดสภาพคลองในการลงทุน
-ขาดการรวมกลุมอยางเปนรูปประ
ธรรม
-ขาดการดําเนินการและสนับสนุน
สงเสริมอยางตอเนื่อง
-ไมมีมาตรฐานในการรองรับ
-ประชาชนไมใหความสนใจ
เทาที่ควร
นักทองเที่ยวทําใหการเขาชมแหลง
ทองเที่ยวไมสะดวก
-ขาดการประชาสัมพันธ
-ขาดการจัดกิจกรรมสนับสนุนและ
สงเสริมการทองเที่ยว

สังคม  วัฒนธรรม  ภูมิปญญาและ
การศึกษา

-มีความโดดเดนดานวัฒนธรรมของ
ชุมชนโดยเฉพาะชุมชนเรือนแพ
-เปนตําบลที่มีความโดดเดนดานสืบ
สานพุทธศาสนาและประเพณีแหง
ลานนา การอนุรักษจารีตประเพณีด่ัง
เดิม
-มีความโดดเดนการมีสวนรวมของ
ประชาชนความสามัคคีของชุมชน

-ประชาชนสามารถอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีพื้นบานได
อยางครบถวนเนื่องจากขาดการ
สานตอจากชุมชนเอง



~ ๑๒ ~
ตารางการวิเคราะหปจจัยภายนอกของตําบลกอ

ปจจัยภายนอก โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat)
ดานเศรษฐกิจเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยว

สถานที่สําคัญของตําบลกอและเปนที่
สนใจของนักทองเที่ยวคือชุมชนเรือน
แพ น้ําตกกอหลวงที่มีความสวยงาม
สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวได
อีกทั้งมี

-หางไกลขาดการประชาสัมพันธ
-ขาดงบประมาณในการปรับปรุง
สถานที่ทองเที่ยว
-ขาดบุคคลากรที่มีความรูดานการ
บริหารจัดการทรัพยากรการ
ทองเที่ยว

ดานเศรษฐกิจเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม

ในพื้นที่ตําบลกอเปนแหลงที่มีวัตถุดิบ
และแรงงานจํานวนมากที่จะ
สนับสนุนดานอุตสาหกรรมทั้ง
เศรษฐกิจเชิงพาณิชยและเศรษฐกิจ
ระดับทองถิ่นที่มีทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สมบูรณและการพัฒนาอุตสาหกรรม
ครัวเรือนประเภทการแปรรูปอาหาร
จากปลาและหนอไม

-ขาดการดําเนินการอยางตอเนื่อง
เพาะวาในฤดูเพาะปลูกราษฎรสวน
ใหญไปทําการเพาะปลูกเนนการ
เพาะปลูกเปนอาชีพหลักเทานั้น
-ขาดการสานตอและการสนับสนุน
สงเสริมความรูการบริหารจัดการ
กิจการและโครงการ

เศรษฐกิจเกี่ยวกับการเกษตร
ดานโครงสรางพื้นฐาน

มีสภาพเปนที่ราบเชิงเขา  มีลักษณะ
คลายกับกระทะ การเพาะปลูกใช
น้ําฝนและเก็บกักน้ําไวในสระน้ํา เชน
หวยมวงแกว หวยแมหละ ที่ไหลลงสู
ที่ราบจึงมีความเหมาะสมในการ
เพาะปลูกพืชไรโดยเฉพาะ ขาวโพด
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเปนไป
อยางตอเนื่องเสนทางคมนาคม อีกทั้ง
ที่ดินที่ๆเพื่อปลูกพืชมีพื้นที่กวางทําให
ผลผลิตมาก เขามารับซื้อถึงพื้นที่
เชื่อมโยงถึงกันระหวางหมูบานและ
ตําบลถึงอําเภอถนนสายหลักที่ไปสู
ถนนสายพหลโยธิน1 สาย

-แหลงน้ําเพื่อใชทําการเกษตรนอก
ฤดูกาลเพาะปลูกยังไมเพียงพอ
-ขาดการบริหารจัดการแหลงน้ํา
เพื่อการเกษตรของประชาชนใน
ทองถิ่น
-ปริมาณน้ําไมเพียงพอตอการทํา
การเกษตรทั้งป



~ ๑๓ ~
ปจจัยภายนอก โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat)

ดานสังคม วัฒนธรรม ตํ า บ ล ก อ มี ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
ประ เพ ณี ค วรแกก า รอนุ รัก ษแล ะ
เผยแพรใหคนรูจักวิถีชีวิตที่เรียบงาย
ยึดมั่นในจารีตประเพณีและวัฒนธรรม
การศึกษาของเด็กมีการขยายโอกาสใน
การนําเด็กเขารับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น
ด า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพยสินมีการจัดต้ังชุมชนมีความ
เขมแข็งออกตรวจเวรยามชวยเหลือ
ทางราชการตลอดจนถึงการบริการขั้น
พื้ น ฐ า น ด า น ส า ธ า ร ณ สุ ข มี ก า ร
สนับสนุนงานสาธารณสุขปองกันการ
แพรระบาดของโรคและพาหนะนํา
โรค

ดานการเมือง การพัฒนาทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยเปนไปอยางตอเนื่อง
นักการเมืองมีความรับผิดชอบตอ
ชุมชนและประชาชนความขัดแยงทาง
การเมืองระดับผูบริหารมีนอย
ประชาชนมีความยึดมั่นในตัวผูนํา
ทองถิ่นมีความรักความผูกพันกับ
ทองถิ่นสูงประชาชนมีสวนรวมใน
การเมืองในระดับสูง



~ ๑๔ ~
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
การประเมินผลแผนพัฒนาเชิงปริมาณ

จํานวน
โครงการ

คิดเปนรอย
ละ

งบประมาณ คิดเปนรอย
ละ

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1 กอสราง ปรับปรุงสถานที่บริการเรียนรู จัดหาส่ิงตีพิมพ

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
1.2 พัฒนาดานสาธารณสุข สงเสริมสนับสนุนหรืออุดหนุน

กิจกรรมดานสาธารณสุข
1.3 สนับสนุนดานสังคมสงเคราะหใหการสงเคราะหประชาชน

ผูดอยโอกาส คนอนาถา คนชรา คนพิการและผูปวยโรครายแรง

4

5

3

40,000.-

130,000.-

1,608,000.-

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
2.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอ ราง

ระบายน้ํา
2.2 พัฒนาระบบการจราจร
2.3 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา จัดซ้ือ วัสดุ ครุภัณฑ การ

ประปา
2.4 พัฒนาระบบไฟฟาและไฟฟาสาธารณะ
2.5 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา อาคาร สถานที่ หอประชุม

2

4
3

2
1

600,000.-

300,000.-
19,819.-

50,000.-
700,000.-

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร
3.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา เหมืองฝาย อางเก็บน้ํา คลอง

สงน้ํา สระน้ํา ขุดลอกคูคลอง และแมน้ํา
3.2 พัฒนาปรับปรุงคุณภาพดิน

11 900,000.-

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
4.1 พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน

4 60,000.-

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
5.1 สงเสริมใหชุมชนมีความเขมแข็ง
5.2 สงเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส
5.3 อนุรักษประเพณีทองถิ่นและภูมิปญญาชาวบาน
5.4 สงเสริมกิจการดานศาสนา

6
9
6
4
5

100,000.-
712,550.-
245,500.-

50,000.-
20,000.-

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม
6.1 เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
6.2 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
6.3 ดานสิ่งแวดลอม

1
2
1

10,000.-
40,000.-
200,000.-
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ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
การประเมินผลแผนพัฒนาเชิงปริมาณ

จํานวน
โครงการ

คิดเปน
รอยละ

งบประมาณ คิดเปน
รอยละ

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาการกีฬา นันทนาการและ
การศึกษา

7.1 การพัฒนาดานการกีฬาและนันทนาการ
7.2 การพัฒนาการศึกษา

4
3

180,000.-
20,000.-

8.ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียว
8.1 การพัฒนาการทองเที่ยว 3 100,680.-

9.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการปกครองและการ
บริหาร

9.1 การพัฒนาบุคลากร
9.2 การพัฒนาการเมืองการบริหาร

10 140,000.-

รวม 93. 6,226,549.-



~ ๑๖ ~
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา การประเมินประสิทธิผลเชิงคุณภาพ
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

1.1 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพานทางเทา
ทางระบายน้ํา
1.2 แนวทางการการพัฒนาจัดหาแหลงน้ํา
1.3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟา  ประปา  โทรศัพท
1.4 แนวทางการจัดทําและวางระบบผังเมือง

ประชาชนไดรับความสะดวกและมีความ
ปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น  การเกิด
อุบัติเหตุจากการใชยวดยานพาหนะของ
ประชาชนมีอัตราลดลง  และทําใหประชาชน
สามารถขนยายผลผลิตทางการเกษตรอออกสู
ตลาดไดสะดวกขึ้นทําใหผลผลิตไมตกคาง
สรางรายไดใหกับประชาชน

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว
2.1 แนวทางการสงเสริมและสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกประชาชน

2.2 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพ  กลุมแมบาน  กลุม
เกษตรกร
2.3 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาปจจัยเก้ือหนุนดานเศรษฐกิจในทองถ่ิน
2.4 แนวทางการสรางระบบเครือขาย  การจัดตั้งตลาดกลาง  และศูนย

จําหนายสินคาทองถ่ิน
2.5 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว

ประชาชนมีอาชีพและรายไดเพ่ิมขึ้นสงผลให
สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สวนใน
ดานการทองเที่ยวชุมชนบานเรือนแพเปน
สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของตําบลกอสามารถ
ดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาเที่ยวไดทุกป
สามารถสรางรายไดใหกับประชาชนที่อยูใน
พ้ืนที่

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม
3.1 แนวทางการสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมแกประชาชนในทองถ่ิน
3.2 แนวทางการสืบสาน  ฟนฟู  เผยแพร  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ทองถ่ิน
3.3 แนวทางการอนุรักษสืบคนและพัฒนาแหลงโบราณสถานวัตถุและภูมิ

ทัศนวัฒนธรรม
3.4 แนวทางการแกไข  ปองกันยาเสพติดและการจัดระเบียบสังคม

3.๕แนวทางการสงเสริมชุมชนใหเขมแข็ง  และยกระดับคุณภาพชีวิตสู
ความยั่งยืน

ประชาชนทุกระดับ  ไมวาจะเปน เด็ก เยาวชน
ประชาชน  คนชรา  พิการ และผูดอยโอกาส
ไดรับโอกาสทางดานสังคมในทุก ๆ ดาน
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดเปนอยางดี
และมีการสงเสริมและอนุรักษฟนฟูประเพณี
วัฒนธรรม  ศาสนาใหแกคนรุนหลังสืบตอ ๆ
กันไป

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แนวทางการจัดการ  ดูแล  อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม
4.2 แนวทางการพัฒนาการใชประโยชนที่ดินสาธารณะในทองถ่ิน
4.3 แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมและพลังงานทดแทน
4.4 แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

ทรัพยากรธรรมชาติเริ่มกลับเขาสูความสมบูรณ
ปาไม  ตนไม  ไดรับการฟนฟูเพ่ือความเปนปา
ที่ยั่งยืนพ้ืนที่ในตําบลมีความสะอาด  รมรื่น  มี
องคความรูที่สามารถจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ



~ ๑๗ ~
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา การประเมินประสิทธิผลเชิงคุณภาพ
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

5.1 แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ
ในทองถิ่น

5.2 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาในทองถิ่น
5.3 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการกีฬาในทองถิ่น

ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเขาถึง
การศึกษาไดมากขึ้นมีแหลงเรียนรูที่
สามารถเขาถึงไดงาย และมีการสงเสริม
และพัฒนาการกีฬาและนันทนาการใน
ทองถิ่นเพื่อใหประชาชนไดรับประโยชน
อยางทั่วถึงโดยเสมอภาค

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบสาธารณสุข
6.1 แนวทางการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคแก

ประชาชน
6.2 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการจัดบริการสาธารณสุขที่มี

คุณภาพ
6.3 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข
6.4 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการแพทยแผนไทยและ

สมุนไพรทองถิ่น

ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ
แข็งแรงอัตราการเกิดโรคมีแนวโนม
ลดลงใหความสําคัญในการดูแลสุขภาพ
ของตนเองตลอดจนมีความรูความเขาใจ
ในการควบคุมและปองกันโรค  และทํา
ใหผูดอยโอกาส  คนชรา  ผูพิการ  และ
ผูปวยรานแรงมีความเปนอยูที่ดีขึ้น

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร
7.1 แนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น
7.2 แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ

บริหารจัดการทองถิ่น
7.3 แนวทางการสงเสริมสนับสนุนการประชาสัมพันธการเลือกต้ัง

ทุกระดับ
7.4 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น
7.5 แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน

องคกรตามหลักธรรมภิบาล
7.6 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใชและ

สถานที่ปฏิบัติงาน
7.๗ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายไดของทองถิ่น

การบริหารจัดการในองคกรมี
ประสิทธิภาพบุคลากรทุกระดับมีความรู
ความเขาใจในการปฏิบัติงานมีการบูรณา
การรวมกับหนวยงานอ่ืนเพื่อใหเกิด
แนวคิดรวมในการพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

นอกจากนี้องคการบริหารสวนตําบลกอไดมีการสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการประชาชนตลอดจนความพึง
พอใจในสภาพภูมิทัศนขององคกร   โดยสํารวจจากจํานวนประชาชนทั่วไปที่เขามาใชบริการในทุกสวนราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลกอ จํานวน 250 คน  ซึ่งปรากฏวาในภาพรวมประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ
องคการบริหารสวนตําบลกอ อยูในเกณฑการประเมินระดับ6 (ไดรับผลการประเมินคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 78.35) การใหการ
บริการของสํานักงานปลัดไดรับผลการประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนผูรับบริการอยูในเกณฑการประเมินระดับ



~ ๑๘ ~
คุณภาพระดับ 6 (ไดรับผลการประเมินคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 78.63) การใหการบริการของสวนการคลังไดรับผลการประเมิน
ความพึงพอใจ  ของประชาชนผูรับบริการอยูในเกณฑการประเมินระดับคุณภาพระดับ 7 (ไดรับผลการประเมินคาเฉลี่ยคิดเปน
รอยละ 80.07) การใหการบริการของสวนโยธาไดรับผลการประเมินความพึงพอใจ  ของประชาชนผูรับบริการอยูในเกณฑการ
ประเมินระดับคุณภาพระดับ 6 (ไดรับผลการประเมินคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 78.42) องคการบริหารสวนตําบลกอไดเปดโอกาส
ใหประชาชนแสดงความคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลกอจะไดนําไปปรับปรุงละพัฒนาการบริการให
เปนที่พึงพอใจของประชาชนมากยิ่งขึ้น



~ ๑๙ ~

สวนที่ 4
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป

1. วิสัยทัศนการพัฒนาตําบลกอ
จากการวิเคราะห Swot ตําบลกอแสดงใหเห็นถึงจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาของตําบลที่มี

ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ มีหัตถกรรมฝมือจากภูมิปญญาผสมผสานกับวัฒนธรรมลานนาควบคูกับการทองเที่ยวแหลง
พุทธสถานแหงใหมจึงไดกําหนดวิสัยทัศนของตําบลกอ ดังนี้

“อนุรักษธรรมชาติ สงเสริมการเกษตร เพิ่มพูนคุณภาพชีวิต  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เนนหลักเกษตรปลอดภัย  วิถีไทยเศรษฐกิจพอเพียง

ซึ่งวิสัยทัศนดังกลาวคือทิศทางหรือความตองการในอนาคตของตําบลโดยเนนที่จะพัฒนาในภารกิจหลักตาม
วิสัยทัศน

พันธกิจ
จากวิสัยทัศนดังกลาวถือเปนการกําหนดทิศทางความตองการที่จะเปนไปในอนาคตขององคการบริหารสวน

ตําบลกอ โดยมุงเนนการพัฒนาโดยมีพันธกิจหลัก  ดังนี้
1.มุงเนนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวทางธรรมชาติเชิง

อนุรักษใหมีสภาพยั่งยืน
2.มุงพัฒนาการเกษตรกรรมซึ่งเปนอาชีพหลักของประชาชนในทองถิ่นโดยจะพัฒนาและทํานุบํารุงรักษา

แหลงน้ําเพื่อใชในการเกษตรใหสามารถผลิตสินคาดานการเกษตรโดยเฉพาะอยางยิ่ง  ขาวโพดที่มีคุณภาพ
3.มุงเนนคุณภาพชีวิตของประชากรใหดีขึ้น
4.มุงเนนสรางรายได ลดรายจาย ใหแกครัวเรือน เพิ่มขีดความสามารถในการทําการประมงเหนือเขื่อนภูมิพล

รวมถึงการแปรรูปอาหารการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะชวยเพิ่มรายไดหลังฤดูทําการเกษตร
จุดมุงหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน
จากวิสัยทัศนของตําบลกอรวมทั้งภารกิจหลักที่จะตองดําเนินการ ไดนํามากําหนดเปาประสงคการพัฒนา

ตําบลหรือวัตถุประสงคที่จะตองดําเนินการใหบรรลุถึงเปาหมายที่วางไวภายใน 3 ป (2555-2557) ดังนี้
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต

1.1 การเรียนรูดวยตนเอง
1.2 สาธารณสุข
1.3 การสังคมสงเคราะห

2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
2.1 ราษฎรมีเสนทางคมนาคสะดวก
2.2 ใหราษฎรมีน้ําใชอุปโภค บริโภค
2.3 พัฒนาไหลทางใหมีทางระบายน้ํา
2.4 ใหราษฎรมีไฟฟาใชทุกครัวเรือนและมีไฟฟาสาธารณะครบทุกหมูบาน
2.5 ใหราษฎรมีอาคาร  สถานที่  หอประชุม

3. พัฒนาการเกษตร
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3.1 มีแหลงกักเก็บน้ําเพื่อใชในการเกษตรอยางพอเพียง
3.2 อบรมความรูดานการเกษตร
3.3 เพิ่มพื้นที่ในการเพาะปลูกและพัฒนาที่ดิน

4. พัฒนาเศรษฐกิจ
4.1 พัฒนาเศรษฐกิจระดับทองถิ่น
4.2 พัฒนาเศรษฐกิจระดับเชิงพาณิช

5. พัฒนาสังคม
5.1 สงเสริมกิจกรรมในการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส
5.2 ลดปญหายาเสพติดโดยชุมชนมีสวนรวม
5.3 สงเสริมกิจการดานศาสนา รักษาภูมิปญญาทองถิ่นและอนุรักษประเพณีทองถิ่น
5.4 ใหมีการดําเนินงานของกลุมอาสาในการชวยเหลือสังคม

6. พัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7. พัฒนาดานการกีฬานันทนาการและการศึกษา
8. พัฒนาดานการทองเที่ยว
9. พัฒนาดานการเมืองการบริหาร
2. ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวง 3 ป
จากการรวบรวมขอมูล  สภาพปญหาความตองการของประชาชนองคการบริหารสวนตําบลกอ จึงไดกําหนด

และจัดเรียงลําดับความสําคัญของยุทธศาสตรการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกอ
(2555-2557) ไว 7 ดาน  ดังตอไปนี้

ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงค
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

1.1 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ถนน สะพานทางเทา ทาง
ระบายน้ํา

1.2 แนวทางการการพัฒนาจัดหาแหลง
น้ํา

1.3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบไฟฟา  ประปา  โทรศัพท

1.4 แนวทางการจัดทําและวางระบบผัง
เมือง

1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการใช
ประโยชนที่ดิน ที่สาธารณะ ในทองถิ่น
2. เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน
สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
3. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟา
ประปา โทรศัพท
4. เพื่อปรับปรุง พัฒนา และจัดหาแหลง
น้ํา
5. เพื่อจัดทําและวางระบบผังเมือง

ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงค
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการทองเท่ียว

2.1 แนวทางการสงเสริมและสงเสริม
และพัฒนาอาชีพแกประชาชน

2.2 แนวทางการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุมอาชีพ  กลุมแมบาน  กลุม

1. เพื่อสรางและพัฒนาระบบเครือขาย
การตลาด การจัดต้ังตลาดกลางและ
ศูนยจําหนายสินคา OTOP ในทองถิ่น
2. เพื่อสงเสริมและพัฒนาอาชีพและ
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เกษตรกร

2.3 แนวทางการสงเสริมและพัฒนา
ปจจัยเกื้อหนุนดานเศรษฐกิจในทองถิ่น

2.4 แนวทางการสรางระบบเครือขาย
การจัดต้ังตลาดกลาง  และศูนยจําหนาย
สินคาทองถิ่น

2.5 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการ
ทองเที่ยว

อุตสาหกรรมในครัวเรือนแกประชาชน
3. เพื่อสงเสริมและพัฒนาปจจัย
เกื้อหนุนดานเศรษฐกิจในทองถิ่นตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพฝมือ
แรงงานแกกลุมอาชีพ กลุมแมบาน
กลุม
เกษตรกร
5. เพื่อสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว

ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงค
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สังคมและวัฒนธรรม
3.1 แนวทางการสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมแกประชาชนในทองถิ่น
3.2 แนวทางการสืบสาน  ฟนฟู

เผยแพร  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น

3.3 แนวทางการอนุรักษสืบคนและ
พัฒนาแหลงโบราณสถานวัตถุและภูมิ
ทัศนวัฒนธรรม

3.4 แนวทางการแกไข  ปองกันยาเสพ
ติดและการจัดระเบียบสังคม

3.๕แนวทางการสงเสริมชุมชนให
เขมแข็ง  และยกระดับคุณภาพชีวิตสู
ความย่ังยืน

1. เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนอยาง
ย่ังยืน
2. เพื่อสงเสริมกิจกรรม  ดานศาสนา
และการอนุรักษฟนฟู    บูรณะสถานท่ี
สําคัญในจังหวัดลําพูน
3. เพื่อสืบสาน    อนุรักษและฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
4. เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
แกประชาชนในทองถิ่น

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

4.1 แนวทางการจัดการ  ดูแล  อนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

4.2 แนวทางการพัฒนาการใชประโยชน
ท่ีดินสาธารณะในทองถิ่น

4.3 แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมและพลังงานทดแทน

1. เพื่อสรางและพัฒนาระบบเครือขาย
การตลาด การจัดตั้งตลาดกลางและ
ศูนยจําหนายสินคา OTOP ในทองถิ่น
2. เพื่อสงเสริมและพัฒนาอาชีพและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือนแกประชาชน
3. เพื่อสงเสริมและพัฒนาปจจัย
เกื้อหนุนดานเศรษฐกิจในทองถิ่นตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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4.4 แนวทางการบริหารจัดการขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล
4. เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพฝมือ
แรงงานแกกลุมอาชีพ กลุมแมบาน กลุม
เกษตรกร
5. เพื่อสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษาและการกีฬา

5.1 แนวทางการสงเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาทุกระบบในทองถิ่น

5.2 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
สถานศึกษาในทองถิ่น

5.3 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการ
กีฬาในทองถิ่น

1. เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนอยาง
ย่ังยืน
2. เพื่อสงเสริมกิจกรรม  ดานศาสนา
และการอนุรักษฟนฟู    บูรณะสถานท่ี
สําคัญในจังหวัดลําพูน
3. เพื่อสืบสาน    อนุรักษและฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
4. เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
แกประชาชนในทองถิ่น

ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงค
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

ระบบสาธารณสุข
6.1 แนวทางการสรางเสริมสุขภาพและ

การปองกันโรคแกประชาชน
6.2 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการ

จัดบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ
6.3 แนวทางการสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข
6.4 แนวทางการสงเสริมและพัฒนา

การแพทยแผนไทยและสมุนไพรทองถิ่น

1เพื่อสงเสริมสุขภาพของชุมชน
๒เพื่อการจัดบริการดานสาธารณสุข
ใหกับชุมชน
๓เพื่อสงเสริมและพัฒนาบุคลากร
ดานสาธารณสุข
๔เพื่อสงเสริมแนวทางแพทยทางเลือก

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมือง-การบริหาร

7.1 แนวทางการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

7.2 แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทองถิ่น

1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานองคกรตามหลักธรรมาภิ
บาล
2. เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร
ในองคกร
3. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ
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7.3 แนวทางการสงเสริมสนับสนุนการ

ประชาสัมพันธการเลือกตั้งทุกระดับ
7.4 แนวทางการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

7.5 แนวทางการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานองคกรตาม
หลักธรรมภิบาล

7.6 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
เคร่ืองมือ  เคร่ืองใชและสถานท่ี
ปฏิบัติงาน

7.๗ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
รายไดของทองถิ่น

เคร่ืองใช และสถานท่ีปฏิบัติงาน
4. เพื่อปรับปรุงและพัฒนารายไดของ
ทองถิ่น
5. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย   และ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ในทองถิ่น
6. เพื่อรักษาความสงบเรียบรอย  และ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน

3. กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นจังหวัดลําพูน ไดกําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดลําพูนไว  ดังนี้
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดลําพูน
“สงเสริมเศรษฐกิจรากหญา  พัฒนาอุตสาหกรรม  อนุรักษวัฒนธรรม  นําประชามีสุข”
พันธกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดลําพูน
พันธกิจท่ี 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ใหไดมาตรฐานเพียงพอ

ตอความตองการของประชาชนและเพื่อรองรับการขยายตัวดานเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม
พันธกิจท่ี 2 สงเสริมและพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน  การเพิ่มผลผลิต  การยกระดับคุณภาพ

ผลผลิต  การลงทุน  การจัดจําหนาย  และการทองเที่ยว  เพื่อสรางความเขมแข็งแกชุมชนอยางมั่นคงและยั่งยืน
พันธกิจท่ี 3 พัฒนาเมืองลําพูนใหเปนเมืองนาอยู  แหลงเรียนรูและทองเที่ยวทั้งทางวัฒนธรรมและทาง

ธรรมชาติโดยการสนับสนุน  สงเสริม  ฟนฟูและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
รวมทั้งการบูรณะซอมแซมสถานที่สําคัญในจังหวัดลําพูน

พันธกิจท่ี 4 สงเสริมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น ใหเอ้ือตอการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลําพูน

พันธกิจท่ี 5 สงเสริมการเรียนรูและยกระดับการจัดการศึกษาและการกีฬาของประชาชน ในจังหวัดลําพูนให
สูงขึ้น  ครอบคลุมและทั่วถึงอยางมีคุณภาพ

พันธกิจท่ี 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนไดรับบริการขั้นพื้นฐาน  และการสาธารณสุขอยางทั่วถึงและ
เพียงพอ
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนขององค กรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดลําพูน

1.โครงการสรางโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  มีมาตรฐานเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน

2.ชุมชนมีความเขแข็ง  มั่นคง  และประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น
3.ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการอนุรักษและฟนฟูรวมทั้งสถานที่

สําคัญในจังหวัดลําพูนไดรับการบูรณะซอมแซม
4.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถิ่นไดรับการสงเสริม และอนุรักษใหเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในจังหวัดลําพูน
5.การจัดการศึกษาและการกีฬาของจังหวัดลําพูนไดรับการยกระดับ และประชาชนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง
6.องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี  และใหบริการตรงตามความตองการของประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดลําพูน

ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา
1.การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.การปรับปรุงและพัฒนาการใชประโยชนที่ดินที่สาธารณะในทองถิ่น
2.การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค   สาธารณูปการ  ถนน  สะพาน
ทางเทา  รางระบายน้ํา
3.การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟา  ประปา  โทรศัพท
4.การปรับปรุงพัฒนาและจัดหาแหลงน้ํา
5.การจัดทําและวางระบบผังเมือง

2.การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว

1.การสรางระบบเครือขายการตลาดการจัดต้ังตลาดกลางและศูนยจําหนาย
สินคาทองถิ่น
2.การสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกประชาชน
3.การสงเสริมและพัฒนาปจจัยเกื้อหนุนดานเศรษฐกิจในทองถิ่น
4.การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพ  กลุมแมบาน  กลุมเกษตรกร
5.การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว

3.การพัฒนาดานสังคมและ
วัฒนธรรม

1.การสงเสริมกิจกรรมดานศาสนาและการอนุรักษฟนฟูสถานที่สําคัญใน
จังหวัดลําพูน
2.การสืบสานอนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
3.การเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรมแกประชาชนในทองถิ่น

4.การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

1.การสรางจิตสํานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.การเฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.การเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรมแกประชาชนในทองถิ่น

5.การพัฒนาดานการศึกษาและการ
กีฬา

1.การสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาในทองถิ่น
2.การปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาในทองถิ่น
3.การสงเสริมและพัฒนาการกีฬาในทองถิ่น
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6.การพัฒนาดานสาธารณสุข
1.การสรางเสริมสุขภาพแกประชาชน
2.การสงเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุข
3.การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข
4.การสงเสริมและพัฒนาการแพทยแผนไทยและสมุนไพรทองถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา
7.การพัฒนาดานการเมืองการ
ปกครอง

1.การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองคกร
2.การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในองคกร
3.การปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใชและสถานที่ปฏิบัติงาน
4.การปรับปรุงและพัฒนารายไดของทองถิ่น
5.การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น
6.การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดลําพูน
1.ดานสังคม

ลําพูนเปนเมืองโบราณที่อุดมไปดวยศิลปวัฒนธรรมที่รุงเรืองในอดีต  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  อยูดีมีสุข  เปนเมืองที่
มีคนดี  มีคุณธรรม  มีความสุขมั่นคง  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  และปลอดยาเสพติด  รัฐและทองถิ่นใหบริการและ
สวัสดิการอยางทั่วถึง

ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา
1.ยุทธศาสตรดานการศึกษาและ
วัฒนธรรม

1.ปฏิรูปการศึกษาอยางเปนรูปธรรมเพื่อกําหนดทิศทางสังคมที่สอดคลองกับ
โลกและทองถิ่น
2.อนุรักษ  ฟนฟู  สืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

2.ยุทธศาสตรดานสุขภาพอนามัย
สวัสดิการสังคมความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน

1.ยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยู  อยูดีมีสุข  และดูแลสุขภาพตนเองได
2.ครอบครัวอบอุน  ชุมชนเขมแข็ง
3.ชุมชนปองกันแกไขสุขภาพอนามัย
4.จัดระบบการตรวจสอบและคุมครองความปลอดภัย

2. ดานเศรษฐกิจ
เปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  พัฒนาการเกษตร  อุตสาหกรรม  และหัตถกรรมอยางเปนระบบและครบวงจร

สามารถยกระดับคุณภาพดานการผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐานสูสากได สงเสริมสนับสนุนการใช
ปญญาทองถิ่น ควบคูกับการใชเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม       เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใหเกิดดุลยภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา
1.ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและ
โครงสรางพื้นฐาน

1.เศรษฐกิจชุมชน/เศรษฐกิจพอเพียง
2.พัฒนาโครงขายการคมนาคม

2.ยุทธศาสตรดานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1.อนุรักษฟนฟูการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.บริหารจัดการสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพและเปนระบบ
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3. ดานการเมืองการปกครอง

เปนเมืองแหงการเรียนรู ประชาชนสามารถเขาถึงระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและทั่วถึงมีสวนรวมในการเมือง
การปกครองมากขึ้นภายใตการตรวจสอบที่มีคุณภาพ(และเทาเทียมกัน)

ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา
1.ยุทธศาสตรดานการเมืองการ
ปกครอง

1.ปฏิรูปการเมือง  การปกครอง  เขาสูระบบประชาธิปไตย
2.ปลุกจิตสํานึกทางการเมืองสิทธิ  หนาที่  และประโยชนที่จะไดรับและการ
เขามามีสวนรวมทางการเมืองใหแกประชาชนทุกระดับใหประชาชนเขาใจ

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ
วิสัยทัศนการพัฒนาอําเภอลี้

“อําเภอลี้เปนอําเภอที่มีการพัฒนาการเกษตรและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  เปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษชุมชน
ปลอดยาเสพติด  มีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม”
ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอและแนวทางการพัฒนาดานตาง ๆ แบงได  ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร วัตถุประสงค เปาหมาย ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา

1.ดานโครงสราง
พื้นฐาน

1.เพื่อใหประชาชน
ไดรับบริการดาน
โครงสรางพื้นฐาน
อยางทั่วถึง

1.ประชาชนไดรับการ
บริการดาน
สาธารณูปโภคมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีมีรายไดเพียงพอ
ในการดํารงชีวิต

1.หนวยงานของรัฐและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  สนับสนุน
งบประมาณดําเนินการแกไขปญหา
ตามความตองการของประชาชนใน
พื้นที่

2.ดานความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

1.เพื่อใหประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

1.ใหประชาชนมี
หลักประกันดานความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

1.ผนึกกําลังสวนราชการที่เกี่ยวของ
ดําเนินการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมและสนับสนุนให
ประชาชนมีสวนรวมในการรักษา
ความสงบเรียบรอยและแกไข
ปญหายาเสพติด

ประเด็นยุทธศาสตร วัตถุประสงค เปาหมาย ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
3.ดานพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน

1.เพื่อใหประชาชนมี
รายไดเพียงพอในการ

ดํารงชีวิต

1.ประชาชนทุกคนมีงานํา
ไดรับการสงเสริมอาชีพ

อยางทั่วถึง

1.สงเสริมผลผลิตที่มีคุณภาพและ
การแปรรูปสินคาเกษตร  สงเสริม

ใหความรูดานอาชีพและมีการ
รวมกลุมอาชีพ  สนับสนุนเงินทุน

รวมทั้งการสหกรณ
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ประเด็นยุทธศาสตร วัตถุประสงค เปาหมาย ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
4.ดานพัฒนาสังคม

และชุมชน
1.เพื่อใหประชาชน
ไดรับการศึกษาเรียนรู
อยางตอเนื่องมีสุขภาพ
ที่ดีผูดอยโอกาสไดรับ
การสงเคราะหดูแล
อยางทั่วถึง

1.ประชาชนมีการศึกษา
และคุณภาพชีวิตที่ดี

1.สงเสริมการศึกษาและสวัสดิการ
แกผูดอยโอกาสทางการศึกษา
ประชาชนไดรับการบริการดาน
สาธารณสุขอยางเพียงพอและ
สามารถดุแลตนเอง  ครอบครัว
ชุมชน  โดยการใหความรูอยาง
ตอเนื่อง  จัดหากองทุนชวยเหลือ
ผูดอยโอกาสทุกประเภทอยางทั่วถึง

5.ดาน
ทรัพยากรธรรม-

ชาติและสิ่งแวดลอม

1.เพื่อใหประชาชน
ไดรับการบริการจาก
ภาครัฐอยางทั่วถึง

1.ประชาชนไดรับการ
บริการจากภาครัฐอยาง
ทั่วถึง

1.สงเสริมการใหบริการเชิงรุก  การ
ใหบริการในลักษณะเบ็ดเสร็จ
ประชาชนมีสวนรวมในการ
ใหบริการและรับรูขอมูลขาวสาร

6. นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลกอ ไดจัดการเลือกต้ังผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น  เมื่อวันที่ 5 เดือน
เมษายน พ.ศ. 2551 และคณะกรรมการการเลือกต้ังไดประกาศรับรองผลการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนตําบลเมื่อวันที่
30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2551 ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 58/5 ผูบริหารทองถิ่นจึงไดแถลงนโยบายตอสภาทองถิ่นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2551 โดยไดมีนโยบายในการพัฒนาทองถิ่นดังตอไปนี้

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 ใหความสําคัญในการแกไขปญหาเร่ืองน้ํา  ในการใชอุปโภค-บริโภค  ตลอดจนแหลงน้ําที่ใชในการเกษตร
และการซอมบํารุงโครงสรางพื้นฐาน ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล  เชน  การกอสรางปรับปรุงระบบ
ประปา , การขุดลอกลําหวยการสรางและปรับปรุงซอมแซมฝาย , อางเก็บน้ํา , รางน้ํา เปนตน  ทั้งนี้จะพิจารณาตามความ
เหมาะสม  เรงดวน  และประโยชนสุขที่จะเกิดกับประชาชนหมูมากกอน

1.2 ใหความสําคัญในการสรางถนนเชื่อมหมูบาน  หรือซอยภายในหมูบาน  ตลอดจนเสนทางขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร  หรือขยายเสนทางเมใหไดมาตรฐาน

1.3 จัดใหมีการขยายเขตไฟฟา  ไฟฟาสาธารณะ ใหครบทุกหมูบานตลอดจนการปรับปรุงซอมแซมไฟฟา
สาธารณะที่ติดต้ังไวแลว

1.4 ใหความสําคัญดานการประกอบธุรกิจในหมูบาน โดยการสนับสนุนงบประมาณในรูปของสหกรณ  หรือ
กลุมกองทุนหมุนเวียนที่องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเอง  และอุดหนุนหนวยงานอ่ืน

2. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2.1 สงเสริมใหนําแนวทางทฤษฎีใหม      เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัวมาใชเปนแนวทาง
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2.2 เนนความสําคัญในการพัฒนารายไดใหกับชุมชน  โดยการสงเสริมการขายสินคาที่กลุมผลิตไดออกสูตลาด

กลาง  หรือการใชภายในชุมชน
2.3 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพสินคา  และกลุมผูผลิตสินคาทางการเกษตรโดยการจัดอบรมใหความรูและ

ประชาสัมพันธ
2.4 ประสานงานหาตลาดกลางในการรองรับผลผลิตทางการเกษตรแกเกษตรกรในชุมชน
2.5 สนับสนุนใหประชาชนมีอาชีพเสริม   โดยจัดใหมีการฝกอบรมอาชีพตามความสนใจของประชาชน
2.6 สงเสริมใหมีการรวมกลุมอาชีพทางการเกษตร  เชน  สหกรณการเกษตรและกิจการแปรรูปสินคาทาง

การเกษตรเพื่อจะไดมีอํานาจในการตอรองการขายผลผลิต
3. การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.1 สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมใหชุมชนดูแลรักษา  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.2 สงเสริมใหมีสถานที่ทิ้งขยะ  และการกําจัดขยะที่ดี  ตลอดทั้งจัดใหมีรถเก็บขยะในชุมชน
3.3 สนับสนุนการแกปญหาสิ่งแวดลอมในรูปสมาพันธทองถิ่น  หรือพหุภาคีรวมกัน

4. การพัฒนาดานสวัสดิการสังคม
4.1 สงเสริมใหชุมชนทุกระดับมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลเพื่อนําไปสูการแกปญหารวมกัน
4.2 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น และการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นและประเพณีไทย
4.3 ใหการสงเคราะหและพัฒนาชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  และผูดอยโอกาส
4.4 สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของกลุมอาสาสมัครที่ชวยเหลือสังคมสวนรวม
4.5 สงเสริมและใหความสําคัญในการปองกันโรคระบาดตาง ๆ แกประชาชนในชุมชน
4.6 สนับสนุนการปองกันแกไขและปราบปรามปญหาเสพติดโดยใหชุมชนมีสวนรวม
4.7 สงเสริมกิจการดานศาสนาทุกศาสนา  และสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งคานิยมที่ดีงามของทองถิ่น

5. การพัฒนาดานการศึกษาและกีฬา
5.1 สงเสริมการศึกษาตามพระราชบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยการสงเสริมการศึกษา  เด็ก  เยาวชน

ผูดอยโอกาสทางสังคม  ดวยการจัดหาวัสดุอุปกรณเคร่ืองมือ  และสื่อการเรียนรวมทั้งสนับสนุนใหทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียน
ที่มีฐานะยากจน

5.2 สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)แกเด็กนักเรียนในชุมชน
5.3 สงเสริมการกีฬาดวยการสรางสนามกีฬา     และสถานที่พักผอนประจําตําบลเพื่อเปนศูนย

กลางสําหรับจัดการแขงขันกีฬา  และสถานที่พักผอนประจําตําบล
5.4 สนับสนุนอุปกรณกีฬาในชมรมตาง ๆ ของชุมชน
5.5 ใหการดูแลอบรมและเปดการเรียนการสอนใหเด็กกอนประถมวัย  รวมทั้งพัฒนาบุคลากรใหความรู

ความสามารถในการจัดการศึกษาระดับกอนประถมวัย
5.6 ใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนศูนยกลางในการเลี้ยงดูสงเสริมพัฒนาการเด็กรอบดาน  ทั้งทางรางกาย  อารมณ

จิตใจ  สังคม  และสติปญญา
6. การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

6.1 เปนศูนยกลางการบริการ  และประสานงานระดับตําบลใหสวนราชการหรือสวนตําบล
6.2 สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดเขาอบรมศึกษาทางวิชาการ
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6.3 สงเสริมใหความรูดานประชาธิปไตยแกประชาชน  เพื่อใหมีความรูความเขาใจตอการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอยางแทจริง
6.4 สนับสนุนการกอสรางสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล    เพื่อรองรับการขยายงานที่เพิ่มขึ้น
6.5 ปรับปรุงกระบวนการบริหารงานบุคคล  และการเมืองดวยการสรางทัศนคติ  และวิสัยทัศนที่ดีในการ

ทํางาน
6.7 ปรับปรุงเคร่ืองมือ  เคร่ืองใชในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลใหทันสมัย
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สวนท่ี 5 บัญชีโครงการพัฒนา
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557)
องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน

ยุทธศาสตร
ป 2555 ป 2556 ป 2557 รวม 3 ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการใช

ประโยชนที่ดิน  ที่สาธารณะในทองถิ่น
1.2 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูป

โภค  สาธารณูปการ  ถนน  สะพาน  ทางเทา  ราง
ระบายนํ้า

1.3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟา
ประปา  โทรศัพท

1.4 แนวทางการปรับปรุง  พัฒนา  และจัดหา
แหลงนํ้า

รวม
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน

ยุทธศาสตร
ป 2555 ป 2556 ป 2557 รวม 3 ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการ
ทองเท่ียว

2.1 แนวทางการสรางและพัฒนาระบบเครือขาย
การตลาด  การจัดต้ังตลาดกลางและศูนยจําหนาย
สินคา OTOP ในทองถิ่น

2.2 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาอาชีพและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือนแกประชาชน

2.3 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาปจจัย
เกื้อหนุนดานเศรษฐกิจในทองถิ่นตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.4 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพฝมือ
แรงงานกลุมอาชีพ  กลุมแมบาน  กลุมเกษตรกร

2.5 แนวทางสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว
รวม
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน

ยุทธศาสตร
ป 2555 ป 2556 ป 2557 รวม 3 ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม
3.1 แนวทางการพัฒนาสังคมและชุมชนอยาง

ยั่งยืน
3.2 แนวทางการสงเสริมกิจกรรมดานศาสนาและ

การอนุรักษฟนฟูบูรณะสถานที่สําคัญในจังหวัด
ลําพูน

3.3 แนวทางการสืบสานอนุรักษและฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

3.4 แนวทางการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมแก
ประชาชนในทองถิ่น

รวม
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน

ยุทธศาสตร
ป 2555 ป 2556 ป 2557 รวม 3 ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

4.1 แนวทางการสรางองคความรูและจิตสํานึกใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.2 แนวทางการสรางเครือขายดูแลเฝาระวังและ
ปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.3 แนวทางการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.4 แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

4.5 แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอยาง
มีประสิทธิภาพ
รวม
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน

ยุทธศาสตร
ป 2555 ป 2556 ป 2557 รวม 3 ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ(บาท) จํานวน
โครงการ

งบประมาณ(บาท) จํานวน
โครงการ

งบประมาณ(บาท) จํานวน
โครงการ

งบประมาณ(บาท)

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา
5.1 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาใน

ทองถ่ินอยางทั่วถึงและเสมอภาค
5.2 แนวทางการพัฒนาบุคลากรปรับปรุงและพัฒนา

สถานศึกษาในทองถ่ิน
5.3 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการกีฬาและ

นันทนาการในทองถ่ิน
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบสาธารณสุข

6.1 แนวทางการสรางเสริมสุขภาพแกประชาชน
6.2 แนวทางการสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณสุขและ

ระบบบริการสาธารณสุข
6.3 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

สาธารณสุข
6.4 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการแพทยแผนไทย

และสมุนไพรทองถ่ิน
6.5 แนวทางการปองกันและควบคุมโรคระบาด

รวม 23 4,430,000 23 3,930,000 23 4,430,000 23 20,010,000
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน

ยุทธศาสตร
ป 2555 ป 2556 ป 2557 รวม 3 ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร
7.1 แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารงานองคกรตามหลักธรรมาภิบาล
7.2 แนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลกร

ในองคกร
7.3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ

เคร่ืองใชและสถานที่ปฏิบัติงาน
7.4 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายไดของ

ทองถิ่น
7.5 แนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยและ

สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น
7.6 แนวทางการรักษาความสงบเรียบรอยและ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
รวม
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สวนที่ 5 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

๑. แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพานทางเทา ทางระบายนํ้า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา งบประมาณและท่ีมา งบประมาณ
และท่ีมา2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท)

1 ซอมแซมกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 1-4

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมได
อยางสะดวก

กอสรางถนน คสล. ตามแบบแปลน
ของสวนโยธา อบต.กอ

500,000.00 บาท
อบต.กอ

500,000.00 บาท
อบต.กอ

500,000.00 บาท
อบต.กอ

ราษฎรทั้ง 4 หมูบาน
สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

สวนโยธา
อบต.กอ

2 กอสรางถนนลูกรังบด
อัด หมูที่ 1-4

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมได
อยางสะดวก

กอสรางถนนลูกรังบดอัด ตามแบบ
แปลนของสวนโยธา อบต.กอ

500,000.00 บาท
(เกินศักยภาพ)

500,000.00 บาท
(เกินศักยภาพ)

500,000.00 บาท
(เกินศักยภาพ)

ราษฎรทั้ง 4 หมูบาน
สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

สวนโยธา
อบต.กอ

3 กอสราง ปรับปรุง
ซอมแซมถนนสายแกง
กอ  พรอมกอสราง
สะพาน

เพ่ือใหการสัญจรไปมาสะดวก
และลําเลียงผลผลิตการเกษตร
ออกตลาด

ปรับปรุงซอมแซมถนนสายสาย
แกงกอ
ตามแบบแปลนของสวนโยธา อบต.
กอ

2,000,000.00 บาท
(เกินศักยภาพ)

ราษฎรทั้ง 4 หมูบาน
สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

สวนโยธา
อบต.กอ

4 ปรับปรุงซอมแซมถนน
สายบานกอทุงทางไป
น้ําตกกอตําบลกอ

เพ่ือใหการสัญจรไปมาสะดวก
และลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรออกสูตลาด

ปรับปรุงซอมแซมถนนสายสาย
บานกอทุงทางไปน้ําตกกอตามแบบ
แปลนของสวนโยธา อบต.กอ

1,000,000.00 บาท
(เกินศักยภาพ)

นักทองเที่ยวและราษฎรทั้ง 4
หมูบาน      สัญจรไปมาได
อยางสะดวก

สวนโยธา
อบต.กอ

5 ขยายผิวจราจร เพ่ือเปนการลดอุบัติเหตุทางถนน
เนื่องจากถนนแคบการสัญจรลําบาก

ขยายผิวจราจร ตามแบบแปลนของ 500,000.00 บาท ราษฎรทั้ง 4 หมูบาน สวนโยธา
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หมูที่ 1 -4 สวนโยธา อบต.กอ (เกินศักยภาพ) สัญจรไดอยางสะดวก อบต.กอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท)

6 กอสรางรางระบายน้ํา
หมูที่ 1-4

เพ่ือลดปญหาน้ํากัดเซาะถนน
และเออลนอยูกลางถนนทําให
การเดินทางยากลําบาก

กอสรางรางระบายน้ํา ตามแบบ
แปลนของสวนโยธา อบต.กอ

500,000.00 บาท
อบต.กอ

500,000.00 บาท
อบต.กอ

500,000.00 บาท
อบต.กอ

ปองกันน้ําทวมใหกับราษฎร
ทั้ง 4 หมูบาน

สวนโยธา
อบต.กอ

7 กอสรางคลองสงน้ํา
หมูที่ 1

เพ่ือลดปญหาน้ํากัดเซาะถนน
และเออลนอยูกลางถนนทําให
การเดินทางยากลําบาก

กอสรางคลองสงน้ําตามแบบแปลน
ของสวนโยธา อบต.กอ

800,000.00 บาท
(เกินศักยภาพ)

ราษฎรหมูที่ 1 ใชน้ําเพ่ือ
การเกษตร

สวนโยธา
อบต.กอ

8 กอสรางฝายก้ันเก็บน้ํา
(ชลประทาน) หมูที่ 1

เพ่ือใหเกษตรกรไดมีน้ําเพ่ือใช
ในการเกษตรในชวงฤดูแลง

กอสรางฝายก้ันเก็บน้ําตามแบบ
แปลนของสวนโยธา อบต.กอ

๔,800,000.00
บาท

(เกินศักยภาพ)

ราษฎรหมูที่ 1 ใชน้ําเพ่ือ
การเกษตร

สวนโยธา
อบต.กอ

๙ ซอมแซมบํารุงรักษา
ถนน ทางเดิน รางระบาย
น้ํา ฯลฯ

เพ่ือใหสามารถใชประโยชน
จากส่ิงกอสรางไดอยาง
สมํ่าเสมอ

ซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ ที่ดิน
ส่ิงกอสราง    ตามแบบแปลนของ
สวนโยธา อบต.กอ

100,000.00 บาท 100,000.00 บาท 100,000.00 บาท ราษฎรทั้ง 4 หมูบาน
สามารถใชบริการสาธารณะ
ไดอยางสะดวก

สวนโยธา
อบต.กอ

10 กอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลสติก หมูที่ 1-4

เพ่ือใหมีถนนลาดยางใช
เดินทางสัญจรไปมาอยาง
สะดวกและปลอดภัยในหมูบาน

มีถนนลาดยางแอสฟลสติกใช
คมนาคมภายในหมูบาน

1,000,000.00
(เกินศักยภาพ)

1,000,000.00
บาท

(เกินศักยภาพ)

1,000,000.00
บาท

(เกินศักยภาพ)

ครัวเรือนที่ไดใชประโยชน
สะดวกทั้ง 4 หมูบาน

สวนโยธา
อบต.กอ

1๑ กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 1-4

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนเพ่ือ
คมนาคมอยางเพียง

กอสรางถนนคอนกรีตภายใน
หมูบาน หมูที่ 1-4
ตามแบบแปลนของ อบต.กอ

1,984,000.00 บาท
(เกินศักยภาพ)

ครัวเรือนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สวนโยธา
อบต.กอ

1๒ กอสรางอาคารอเนกประ เพ่ือใชเปนสถานที่ประชุมเพ่ือ กอสรางอาคารอเนกประ 150,000.00 บาท ราษฎร หมูที่̀ 2 ไดใชเพ่ือ สวนโยธา



~ 38 ~

สงคประจําหมูบาน  บาน
หมูที่ 2 (ตอเติม)

ปรึกษาหารือประจําหมูบาน สงคประจําหมูบาน  บานกอหนอง
ตามแบบแปลนของสวนโยธา อบต.
กอ

อบต.กอ กิจกรรมในหมูบานไดอยาง
สะดวก

อบต.กอ

13 กอสรางทอหลอดเหล่ียม
หมูที่ 1-4

เพ่ือใหมีถนนใชเดินทางไปใน
พ้ืนที่การเกษตร

มีสะพานใชเดินทางไปในพ้ืนที่
การเกษตร

๓00,000.00 บาท
อบต.กอ

๓00,000.00 บาท
อบต.กอ

ครัวเรือนที่ไดใชประโยชน
ทั้ง 4 หมูบาน

สวนโยธา
อบต.กอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท)

14 กอสรางฝาปดรางระบาย
หมูที่ 1-4

เพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุ กอสรางศาลาสรางสุข ตามแบบ
แปลนของสวนโยธา อบต.กอ

300,000.00
อบต.กอ

ปองกันอันตรายและการ
ลดการสูญเสียใหกับ
ราษฎรทั้ง 4 หมูบาน

สวนโยธา
อบต.กอ

15 กอสรางสะพานขามลํา
หวย หมูที่ 1-4

เพ่ือใหมีถนนใชเดินทางไปใน
พ้ืนที่การเกษตร

มีสะพานใชเดินทางไปในพ้ืนที่
การเกษตร

2,200,000.00
(เกินศักยภาพ)

ครัวเรือนที่ไดใช
ประโยชนทั้ง 4 หมูบาน

สวนโยธา
อบต.กอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.2 แนวทางการพัฒนา และจัดหาแหลงนํ้า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท)

1 ขุดสระน้ําหวยน้ําลวา
หมูที่ 3

เพ่ือใหประชาชนไดมีน้ํา
เพ่ือทําการดเกษตร
อยางเพียงพอปโดยไม
เดือดรอนในฤดูแลง

ขุดสระน้ําหมูบาน หมูที่ 3
ตามแบบแปลนของ อบต.กอ

1,867,000.00 บาท
(เกินศักยภาพ)

ครัวเรือนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สวนโยธา
อบต.กอ

2 กอสรางสระเก็บน้ําหวย
มวงแกว หมูที่ 3

เพ่ือใหเกษตรกรไดมีน้ํา
เพ่ือใชในการเกษตร
ในชวงฤดูแลง

กอสรางสระเก็บน้ําหวยมวง
แกว  ตามแบบแปลนของ
สวนโยธา อบต.กอ

2,000,000.00
(เกินศักยภาพ)

ครัวเรือนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 60

สวนโยธา
อบต.กอ

3 กอสรางสระเก็บน้ําหวย
โปง หมูที่ 4

เพ่ือใหเกษตรกรไดมีน้ํา
เพ่ือใชในการเกษตร
ในชวงฤดูแลง

กอสรางสระเก็บน้ําหวยโปง
ตามแบบแปลนของสวน
โยธา อบต.กอ

2,000,000.00
(เกินศักยภาพ)

ครัวเรือนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 60

สวนโยธา
อบต.กอ

4 กอสรางสระเก็บน้ํา
หวยขจวม  หมูที่ 3

เพ่ือใหเกษตรกรไดมีน้ํา
เพ่ือใชในการเกษตร
ในชวงฤดูแลง

กอสรางสระเก็บน้ํา
หวยขจวม  ตามแบบแปลน
ของสวนโยธา อบต.กอ

2,000,000.00
(เกินศักยภาพ)

ครัวเรือนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 60

สวนโยธา
อบต.กอ

5 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณทอสง
น้ําการเกษตร

เพ่ือใหเกษตรกรไดมีน้ํา
เพ่ือใชในการทํา

สนับสนุนการใชน้ําเพ่ือ
การเกษตร

40,000.00 40,000.00 40,000.00 ครัวเรือนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 70

อบจ.ลําพูน
สวนโยธา
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การเกษตร อบต.กอ
6 กอสรางสระเก็บน้ํา

หมูที่ 1-4
เพ่ือใหเกษตรกรไดมีน้ํา
เพ่ือใชในการเกษตร
ในชวงฤดูแลง

กอสรางสระเก็บน้ํา น้ํา ตาม
แบบแปลนของสวนโยธา
อบต.กอ

3,000,000.00
(เกินศักยภาพ)

ครัวเรือนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 60

อบจ.ลําพูน
สวนโยธา
อบต.กอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท)

7 กอสรางสระเก็บน้ําหวย
โปงคา หมูที่ 1

เพ่ือใหเกษตรกรไดมีน้ํา
เพ่ือใชในการเกษตร
ในชวงฤดูแลง

กอสรางสระเก็บน้ําน้ํา ตาม
แบบแปลนของสวนโยธา
อบต.กอ

3,000,000.00
(เกินศักยภาพ)

ครัวเรือนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 60

อบจ.ลําพูน
สวนโยธา
อบต.กอ

8 กอสรางสระเก็บน้ําหวย
หนองตอง หมูที่ 4

เพ่ือใหเกษตรกรไดมีน้ํา
เพ่ือใชในการเกษตร
ในชวงฤดูแลง

กอสรางสระเก็บน้ําหวย
หนองตอม  ตามแบบแปลน
ของสวนโยธา อบต.กอ

2,000,000.00
(เกินศักยภาพ)

ครัวเรือนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 60

อบจ.ลําพูน
สวนโยธา
อบต.กอ

9 ขุดลอกลําหวยแมกอ เพ่ือแกปญหาการตื้นเขิน
ของลําหวยแมกอ

มีการแกไขปญหาลําหวยตื้น
เขินเกิดน้ําทวม

1,900,000.00
(เกินศักยภาพ)

ครัวเรือนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 60

อบจ.ลําพูน
สวนโยธา
อบต.กอ

10 กอสรางฝายตนน้ําลําธาร
(ฝายแมว)

เพ่ือเพ่ิมความชุมช้ืนสูปา
ไมและลดปญหาขาด
แคลนน้ําในฤดูแลงและ
ลดปญหาน้ําทวมในฤดูฝน

กอสรางฝายแมว 20,000.00
(เกินศักยภาพ)

20,000.00
(เกินศักยภาพ)

20,000.00
(เกินศักยภาพ)

ครัวเรือนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 70

อบจ.ลําพูน
สวนโยธา
อบต.กอ

11 ปรับปรุงซอมแซมฝาย
สระ  อางเก็บน้ํา  คลอง
สงน้ํา  รางรินสงน้ํา

เพ่ือปรับปรุงซอมแซม
ของเดิมที่เสียหายใหดีขึ้น
และทําใหเกษตรกรไดมี
น้ําเพ่ือใชในการเกษตร

ซอมแซมของเดิมที่เสียหาย
ใหดีขึ้นและทําใหเกษตรกร
ไดมีน้ําเพ่ือใชในการเกษตร

200,000.00
(เกินศักยภาพ)

ครัวเรือนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 70

อบจ.ลําพูน
สวนโยธา
อบต.กอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟา  ประปา  โทรศัพท

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท)

1 ขยายเขตบริการไฟฟา
และปรับปรุงซอมแซม
ใหบริการไฟฟา
สาธารณะ (ไฟก่ิง) หมูที่
1-4

เพ่ือใหประชาชนไดมี
ไฟฟาใชครบทุก
ครัวเรือนและขยายการ
บริการไฟฟาที่มีอยูเดิม
ใหทั่วถึง

ขยายเขตบริการไฟฟา  ตามแบบ
แปลนของสวนโยธา อบต.กอ

1,200,000.00 บาท
(เกินศักยภาพ)

ครัวเรือนที่ไดรับประ
โยชนรอยละ 80

สวนโยธา
อบต.กอ

2 ปรับปรุงซอมแซมโรง
ผลิตน้ําดื่มและเจาะบอ
บาดาลพรอมอุปกรณ
ติดตั้ง

เพ่ือปรับปรุงตัวอาคาร
โรงผลิตน้ําดื่มและเจาะ
บอบาดาลเพ่ิม

เพ่ือใหมีน้ําดื่มที่สะอาดและมี
อาคารที่สะดวกปลอดภัยในการ
ผลิตน้ําดื่ม

100,000.00 บาท
อบต.กอ

ครัวเรือนที่ไดรับประ
โยชนรอยละ 80

สวนโยธา
อบต.กอ

3 กอสรางระบบประปา(ถัง
สูง)พรอมติดตั้งระบบ
ควบคุมหมูที่ 2และ 4

เพ่ือใหมีน้ําประปาที่
สะอาดและมีเพียงพอตอ
ความตองการของราษฎร

มีน้ําประปาที่สะอาดและมีเพียงพอ
ตอความตองการของราษฎร

800,000.00 บาท
(เกินศักยภาพ)

ครัวเรือนที่ไดรับประ
โยชนรอยละ 80

สวนโยธา
อบต.กอ

4 พลังงานแสงอาทิตย(โซ
ลาเซลล)ตําบลกอ

เพ่ือใหชุมชนเรือนแพได
พลังงานจากแสงอาทิตย
แทนการใชไฟฟา

ชุมขนเรือนแพมีพลังงาน
แสงอาทิตย(โซลาเซลล)ใชในการ
อํานวยความสะดวกตางๆ

350,000.00
(เกินศักยภาพ)

ครัวเรือนที่ไดรับประ
โยชนรอยละ 80

สวนโยธา
อบต.กอ

5 จัดซ้ือเครื่องกําเนิดไฟฟา เพ่ือใหมีเครื่องกําเนิด
ไฟฟาไวใชในกรณี

มีเครื่องกําเนิดไฟฟาไวใชในกรณี
ฉุกเฉิน

150,000.00
(เกินศักยภาพ)

100,000.00 บาท
(เกินศักยภาพ)

ครัวเรือนที่ไดรับประ
โยชนรอยละ 80

สวนโยธา
อบต.กอ
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ฉุกเฉิน
6 ติดตั้งโทรศัพทพ้ืนฐาน

(โทรศัพทบาน)และ
สัญญาณอินเตอรเน็ต

เพ่ือใหประชาชน
สามารถติดตอส่ือสารได
งายและสะดวกรวดเร็ว

ประสานงานเพ่ือของขยายเขต
ติดตั้งโทรศัพทพ้ืนฐาน

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ครัวเรือนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สวนโยธา
อบต.กอ

7 กอสรางระบบประปา
หมูที่ 2

เพ่ือใหประชาชนไดมีน้ํา
อุปโภค-บริโภคอยาง
เพียง
พอปโดยไมเดือดรอน

กอสรางระบบประปาบาดาล
หมูที่ 2

800,000.00 บาท
(เกินศักยภาพ)

ครัวเรือนที่ไดรับประ
โยชนรอยละ 80

สวนโยธา
อบต.กอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2555 (บาท) 2555 (บาท) 2557 (บาท)

8 กอสรางระบบประปา
ภูเขา หมูที่ ๔

เพ่ือใหประชาชนไดมีน้ํา
อุปโภค-บริโภคอยาง
เพียง
พอปโดยไมเดือดรอนใน
ฤดูแลง

กอสรางระบบประปาภูเขา หมูที่ ๔ 300,000.00 บาท
อบต.กอ

ครัวเรือนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สวนโยธา
อบต.กอ

9 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ
ประปา
หมูที่ 1-4

เพ่ือใหประชาชนไดมีน้ํา
อุปโภค-บริโภคอยาง
เพียง
พอปโดยไมเดือดรอนใน
ฤดูแลง

ซอมแซมระบบประปาหมูบาน
เพ่ือใหสามารถใหบริการได
ตามแบบแปลนของ อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

ครัวเรือนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สวนโยธา
อบต.กอ

10 ปรับปรุงคุณภาพน้ําประ
ปา หมูที่ 1-4

เพ่ือใหประชาไดมีน้ํา
อุปโภค-บริโภคที่สะอาด
ไดคุณภาพ  ปลอดภัย

ปรับปรุงกระบวนการผลิต
น้ําประปาหมูบาน
ตามแบบแปลนของ อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ครัวเรือนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สวนโยธา
อบต.กอ

11 ปรับปรุงซอมแซมระบบ
ประปาหมูบานเพ่ือให

เพ่ือใหประชาชนไดมีน้ํา
อุปโภค-บริโภคอยาง

ซอมแซมระบบประปาหมูบาน หมู
ที่ 1,2

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

ครัวเรือนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สวนโยธา
อบต.กอ
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สามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ หมูที่ 1-4

เพียง
พอปโดยไมเดือดรอนใน
ฤดูแลง

ตามแบบแปลนของ อบต.กอ

12 ขุดเจาะบอบาดาล
หมูที่ 1-4

เพ่ือใหประชาชนไดมีน้ํา
อปุโภค-บริโภคอยาง
เพียง
พอปโดยไมเดือดรอนใน
ฤดูแลง

ขุดเจาะบอน้ําเพ่ือใหมีน้ําสําหรับ
อุปโภคบริโภค
ตามแบบแปลนของ อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

ครัวเรือนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สวนโยธา
อบต.กอ

13 ขุดเจาะบอน้ําตื้น
หมูที่ 1-4

เพ่ือใหประชาชนไดมีน้ํา
อุปโภค-บริโภคอยาง
เพียง
พอปโดยไมเดือดรอนใน
ฤดูแลง

ขุดเจาะบอน้ําเพ่ือใหมีน้ําสําหรับ
อุปโภคบริโภค
ตามแบบแปลนของ อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

ครัวเรือนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สวนโยธา
อบต.กอ

๑๔ จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑไฟฟา
เพ่ือปรับปรุงระบบการ
ใหบริหารไฟฟา
สาธารณะ หมูที่ 1-4

เพ่ือใหประชาชนได
ไฟฟาอยางเพียง

ซอมแซมระบบไฟฟาสาธารณ
หมูบาน หมูที่ 1-4

60,000.00 บาท
อบต.กอ

60,000.00 บาท
อบต.กอ

60,000.00 บาท
อบต.กอ

ครัวเรือนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ ๙0

สวนโยธา
อบต.กอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.4 แนวทางการจัดทําและวางผังเมือง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท)

1 จัดวางระบบผังเมือง
ตําบลกอ

เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน จัดวางระบบผังเมือง 100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

ครัวเรือนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ
60

สวนโยธา
อบต.กอ

2 โครงการออกสําสํารวจ
พ้ืนที่ออกสารสิทธ์ิที่ดิน

เพ่ือออกสํารวจพ้ืนที่ดินเพ่ือออก
เอกสารสิทธ์ิ

ออกเอกสารสิทธ์ิที่ดินเพ่ิอ
การเกษตร

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ราษฎรไดใชประโยชน
ทั้ง 4 หมูบาน

สวนโยธา
อบต.กอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

2.1 แนวทางการสงเสริมและสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท)

1 จัดหาตลาดกลางสินคาาเกษตร
และผลิตผลทางการเกษตร

เพ่ือใชเปนสถานที่ซื้อขาย
สินคาทางการเกษตรโดยไม
ตองผานพอคาคนกลาง

จัดหาตลาดกลางทางการ
เกษตรตําบลกอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

เกษตรกรที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 85

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

2 จัดตั้งศูนยจําหนายสินคา
OTOP ในตําบลสนับสนุน
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ(OTOP)

เพ่ือใชเปนสถานที่จําหนาย
สินคา OTOP ในตําบลกอ

จัดตั้งศูนยจําหนายสินคา OTOP
ในตําบลกอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

เกษตรกรที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 85

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

3 โครงการกองทุนฟนฟูกลุมอัด
ถานเทียมและสงเสริม
พัฒนาการทําถานเทียม

เพ่ือใหกลุมผลิตถานเทียมผลิต
ออกสูทองตลาดและกลุมผูที่
สนใจ

การรวมกลุมผลิตถานเทียมผลิต
ออกสูทองตลาดและกลุมผูที่
สนใจ

250,000.00 บาท
(เกินศักยภาพ)

สมาชิกกลุมที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 85

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

4 จัดตั้งกลุมในระบบสหกรณ
และสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดตั้งสหกรณ

เพ่ือเปนการสงเสริมอาชีพและ
การจัดตั้งกลุมในระบบ
สหกรณ

จัดตั้งกลุมในระบบสหกรณตําบล
กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

เกษตรกรที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 85

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

5 จัดตั้งลานคาชุมชน เพ่ือใชเปนสถานที่ซื้อขาย
สินคาทางการเกษตรโดยไม
ตองผานพอคาคนกลาง

จัดตั้งลานคาชุมชนตําบลกอ 40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 85

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

6 สงเสริมสนับสนุนโรงน้ําดื่ม
ตําบลกอ

เพ่ือสนับสนุนกิจการโรงน้ําดื่ม
ในตําบลกอเพ่ือราษฎรตําบล
กอ

สนับสนุนกิจการโรงน้ําดื่มตําบล
กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 85

สํานักงานปลัด
อบต.กอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

2.2 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพ  กลุมแมบาน  กลุมเกษตรกร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท)

1 สงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การทําแปรรูปอาหาร เชน
ปลา,เนื้อปลา,หนอไม

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
อาชีพและอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนแกประชาชน

สงเสริมและพัฒนาอาชีพการ
อาหารจากปลา,เนื้อปลา
,หนอไม

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ครัวเรือนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 85

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

2. สงเสริมการแปรรูปอา
อาหาร เชน เห็ด หนอไม
เปนตน

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
อาชีพและอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนแกประชาชน

สงเสริมและพัฒนาอาชีพการ
อาหาร ตําบลกอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ครัวเรือนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 85

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

3 สงเสริมและพัฒนาการทํา
ขนม การตีมีด การเสริม
สวย การตัดเย็บเส้ือผา
ฯลฯ

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
อาชีพและอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนแกประชาชน

สงเสริมและพัฒนาการทํา
ขนม การตีมีด การเสริมสวย
ฯลฯ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

ครัวเรือนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 85

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

4 โครงการสงเสริมกลุม
อาชีพและวิสาหกิจชุมชน

เพ่ือใหกลุมอาชีพสามารถ
ผลิตสินคาออกสู
ทองตลาดและกลุมผูที่
สนใจ

สนับสนุนการรวมกลุม
วิสาหกิจชุมชน

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

สมาชิกกลุมที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 85

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

5 สงเสริมกลุมอาชีพจักสาน
ผูสูงอายุตําบลกอ

เพ่ือสงเสริมกลุมอาชีพจัก
สานผูสูงอายุตําบลกอ

สงเสริมกลุมอาชีพจักสาน
ผูสูงอายุตําบลกอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ครัวเรือนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 85

สํานักงานปลัด
อบต.กอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

2.3 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาปจจัยเกื้อหนุนดานเศรษฐกิจในทองถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท)

1 โครงการสนับสนุนเกษตร
กรในการทําการเกษตรตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพ่ือลดตนทุนทางการผลิต
ทางการเกษตรและที่สําคัญ
เปนการสงเสริมเศรษฐกิจใน
ทองถิ่นตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

สนับสนุนเกษตรกรในการ
ทําการเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

เกษตรกรที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 75

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

2 ฝกอบรม ศึกษาดูงานอาชีพ
นอกสถานที่ ใหแกกลุมอาชีพ
ตาง ๆ

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพดานการพัฒนาอาชีพ
ใหกับกลุมอาชีพตาง ๆ ของ
ตําบลกอ

ฝกอบรมอาชีพใหแกกลุมอาชีพ
ตาง ๆ

250,000.00 บาท 100,000.00 บาท ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 75

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

3 โครงการกอสรางชั่งตวงวัด
คาธรรมเนียมขนสง

เพ่ือใหเกษตรกรไดรับความ
เปนธรรมในการชั่งแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือสรางความเปนธรรมในการ
ชั่งผลผลิตการเกษตร
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐ
กิจพอเพียง

250,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 75

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

4 สนับสนุนโครงการ คนฮัก
หละปูนแทนคุณแผนดิน
หมูที่ 1-4

เพ่ือสนับสนุนการจัด
สวัสดิการใหแกสมาชิก
กองทุน

สนับสนุนการจัดสวัสดิการใหแก
สมาชิกกองทุนสรางความ
เขมแข็งในชุมชน

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 75

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

5 สนับสนุนการรวมกลุมอาชีพ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตําบลกอ
หมูที่ 1-4

เพ่ือสนับสนุนการดําเนินชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตําบลกอ

เพ่ือสนับสนุนการดําเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตําบล
กอ

350,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 75

สํานักงานปลัด
อบต.กอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

2.4 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพฝมือแรงงานแกกลุมอาชีพ  กลุมแมบาน  กลุมเกษตรกร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท)

1 ฝกอบรมอาชีพใหแกกลุม
อาชีพตาง ๆ

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพดานการพัฒนาอาชีพ
ใหกับกลุมอาชีพตาง ๆ ของ
ตําบลกอ

ฝกอบรมอาชีพใหแกกลุมอาชีพ
ตาง ๆ

80,000.00 บาท
อบต.กอ

80,000.00 บาท
อบต.กอ

80,000.00 บาท
อบต.กอ

กลุมอาชีพไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 70

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

2 โครงการจางแรงงานเพ่ือลด
ชองวางทางสังคม
นักเรียนนักศึกษาทํางาน
ในชวงฤดูรอน

เพ่ือแกไขปญหาการวางงาน
และสงเสริมใหผูวางงานมีงาน
ทําเพ่ือเปนอาชีพ

จางแรงงานเพ่ือลดชองวางทาง
สังคมนักเรียนนักศึกษาทํางาน
ในชวงฤดูรอน

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 70

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

3 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑในการ
สงเสริมการประกอบอาชีพ

เพ่ือใหกลุมอาชีพไดมีวัสดุ
ครุภัณฑในการดําเนินการตาม
กิจกรรมกลุมบรรลุตาม
เปาหมาย

จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑในการ
สงเสริมการประกอบอาชีพ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

กลุมอาชีพไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 70

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

4 จัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุน
ผลผลิตของกลุมอาชีพ

เพ่ือใหผลผลิตของลุมอาชีพได
ออกสูตลาดและกลุมผูที่สนใจ

จัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนผลผลิต
ของกลุมอาชีพ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

กลุมอาชีพไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 70

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

5 โครงการประชาสัมพันธให
ความรูดานการทําการเกษตร

เพ่ือประชาสัมพันธให
เกษตรกรไดรับทราบและรับรู
เกี่ยวกับขาวดานการเกษตร

ประชาสัมพันธใหความรูดานการ
ทําการเกษตร

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

เกษตรกรไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 70

สํานักงานปลัด
อบต.กอ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท)

6 สนับสนุนเงินทุนหมุน
เวียนใหกับกลุมอาชีพ
(เศรษฐกิจชุมชน)

เพ่ือใหกลุมอาชีพไดมีเงินทุน
หมุนเวียน

สนับสนุนเงินทุนหมุน
เวียนใหกับกลุมอาชีพ

400,000.00 บาท
อบต.กอ

400,000.00 บาท
อบต.กอ

400,000.00 บาท
อบต.กอ

กลุมอาชีพไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 70

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

8 อบรมการแปรรูปสินคาทาง
การเกษตรสงเสริมการ
รวมกลุมอาชีพ

เพ่ือใหสินคาทางการเกษตรที่
ราคาตกต่ําผันแปรเปนสินคาที่
ตลาดตองการ

อบรมการแปรรูปสินคาทาง
การเกษตร

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

กลุมอาชีพไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 70

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

9 โครงการสงเสริมอาชีพการทํา
ประมงน้ําจืด

สงเสริมใหเกษตรกรมีอาชีพ
เสริมนอกเหนือจากการทํา
การเกษตร

สงเสริมอาชีพการทําประมงน้ําจืด 50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

เกษตรกรไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 70

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

10 อบรมถายทอดเทคโนโลยีดาน
การเกษตร

เพ่ือใหเกษตรกรไดมีความรู
เพ่ือนํามาพัฒนาการเกษตร

อบรมถายทอดเทคโนโลยีดาน
การเกษตร

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

เกษตรกรไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 70

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

11 สนับสนุนเมล็ดพันธุพืช
ทางการเกษตร c]tจัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑในการพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพดิน

เพ่ือใหเกษตรกรไดมีเมล็ด
พันธุพืชที่ไดคุณภาพ c]tพัฒนา
คุณภาพดินที่ทําการเกษตรที่
อาจเสื่อม

สนับสนุนเมล็ดพันธุพืชทางการ
เกษตร จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑใน
การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดิน

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

เกษตรกรไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 70

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

12 สงเสริมการปศุสัตว สงเสริมใหประชาชนไดมี
อาชีพเสริมนอกเหนือจากการ
ทําการเกษตร

สงเสริมการทําปศุสัตว 100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

เกษตรกรไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 70

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

13 โครงการลดตนทุนการผลิต
(อบรมการทําปุยหมักชีวภาพ
ฯลฯ)

เพ่ือใหเกษตรกรสามารถมี
ความรูเกี่ยวกับการทําปุยหมัก
ชีวภาพและเปนการลดตนทุน
การผลิต

โครงการลดตนทุนการผลิต
(อบรมการทําปุยหมักชีวภาพ
ฯลฯ)

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

เกษตรกรไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 70

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

16 อบรมความรูการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพดิน

เพ่ือใหประชาชนไดรับความรู
ในการปรับปรุงคุณภาพดินที่
เสื่อมโทรมสามารถทํา
การเกษตรได

อบรมความรูการพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพดิน

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

เกษตรกรไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 70

สํานักงานปลัด
อบต.กอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

2.5 แนวทางสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท)

1 โครงการประชาสัมพันธ
กิจกรรมวัฒนธรรม
ประเพณี และแหลง
ทองเที่ยวรวมถึงปายบอก
สถานที่ทองเที่ยว

เพ่ือสงเสริม
ประชาสัมพันธกิจกรรม
และกิจการทอง
เที่ยวประจําตําบลกอ

จัดทําแผนพับเอกสารเพ่ือ
สงเสริมประชาสัมพันธ
กิจกรรมและกิจการทอง
เที่ยวประจําตําบลกอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

2 พัฒนาและรักษาสภาพ
แวดลอมแหลงทองเที่ยว
เชน หญาขางทาง

พัฒนาและรักษาสภาพ
แวดลอมแหลงทองเที่ยว
ในพ้ืนที่ตําบลกอ

พัฒนาและรักษาสภาพ
แวดลอมแหลงทองเที่ยวใน
พ้ืนที่ตําบลกอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 70

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

3 อบรมมัคคุเทศกทองถ่ิน
และมัคคุเทศนนอย

เพ่ือใหมีบคุคลในทองถ่ิน
เปนผูที่สามารถทําหนาที่
เปนมัคคุเทศกใหแก

อบรมมัคคุเทศกทองถ่ิน 20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 70

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

4 พัฒนาสงเสริมชุมชนเรือน
แพเปนสถานที่ทองเทีย่ว

เพ่ือพัฒนาสงเสริมบานน้ํา
บอนอยเปนสถานที่ทอง
เที่ยวประจําตําบลกอ

พัฒนาสงเสริมชุมชนเรือน
แพเปนสถานที่ทองเที่ยว
ประจําตําบลกอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 65

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

5 สรางแพขนานยนต เพ่ือพัฒนายานพาหนะ
และแหลงทองเที่ยวให
เปนที่ดึงดูดนักทอง

ปรับปรับปรุงภูมิทัศนแหลง
ทองเที่ยวในพ้ืนที่ตําบลกอ

4,000,000.00
(เกินศักยภาพ)

กลุมอาชีพไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 70

สํานักงานปลัด
อบต.กอ
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เที่ยวและทําใหประชาชน
มีรายไดจากการทองเที่ยว

4 ปรับปรุงภูมิทัศนแหลง
ทองเที่ยวและตําบลกอ

ปรับปรุงภูมิทัศนแหลง
ทองเที่ยวและตําบลกอ

พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน
แหลงทองเที่ยวและตําบลกอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 65

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

๕ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ที่ราชพัสดุ พ้ืนที่ที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบล
กอ

ปรับปรุงภูมิทัศนที่ราช
พัสดุ (สถานที่ราชการ)

ปรับปรุงที่ราชพัสดุตามที่
องคการบริหารสวนตําบล
ขออนุญาตใชประโยชนจาก
ที่ดิน

300,000.00 บาท
อบต.กอ

300,000.00 บาท
อบต.กอ

300,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สวนโยธา
อบต.กอ

๖ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
สถานที่ทองเที่ยวตําบลกอ

ปรับปรุงภูมิทัศนแกงกอ
น้ําตก,สวนสาธารณะ เปน
เปนตน

ปรับปรุงสถานที่ทองเที่ยว
สถานที่พักผอน

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สวนโยธา
อบต.กอ

๗ ติดตั้งเครื่องหมายบังคับ
จราจรในพ้ืนที่ตําบลกอ

เพ่ือลดปญหาอุบัติเหตุใน
พ้ืนที่ตําบลกอตาม
นโยบายขอรัฐบาล

ติดตั้งเครื่องหมายบังคับ
จราจรในพ้ืนที่ตําบลกอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

ปองกันอันตรายและการ
ลดการสูญเสียใหกับ
ราษฎรทั้ง 4 หมูบาน

สวนโยธา
อบต.กอ

๘ กอสรางทาเทียบเรือแกง
กอ

เพ่ือใหมีทาเทียบเรือเพ่ือ
ความปลอดภัยชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน
นักทองเที่ยวชาวประมง

มีทาเทียบเรือเพ่ือความ
ปลอดภัยชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนและ
นักทองเที่ยวและชาวประมง

1,100,000.00
(เกินศักยภาพ)

ครัวเรือนที่ไดรับ
ประโยชนคิดเปนรอยละ
90

สวนโยธา
อบต.กอ

๙ ติดตั้งสัญญาณไฟบังคับ
จราจรในพ้ืนที่ตําบลกอ

เพ่ือลดปญหาอุบัติเหตุใน
พ้ืนที่ตําบลกอตาม
นโยบายขอรัฐบาล

ติดตั้งสัญญาณไฟบังคับ
จราจรในพ้ืนที่ตําบลกอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

ปองกันอันตรายและการ
ลดการสูญเสียใหกับ
ราษฎรทั้ง 4 หมูบาน

สวนโยธา
อบต.กอ



~ 52 ~

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

3.1 แนวทางการสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมแกประชาชนในทองถิ่น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท)

1 อบรมธรรมะประชาชน
สัญจร

เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมแกประชาชนใน
ทองถ่ิน

อบรมธรรมะประชาชน
สัญจรตําบลกอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด
อบต.กอ

2 เขาวัดวันอาทิตยจิต
แจมใส

เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมแกประชาชนใน
ทองถ่ิน

เขาวัดวันอาทิตยจิตแจมใส
ตําบลกอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด
อบต.กอ

3 อบรมความรูแกเด็ก
เยาวชน ประชาชนทั่วไป

เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมแกประชาชนใน
ทองถ่ิน

อบรมความรูแกเด็ก เยาวชน
ประชาชนทั่วไป  ตําบลกอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด
อบต.กอ

4 อบรมความรูการบริหาร
กิจการบานเมืองที่กับ
พนักงานตําบลกอ

เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมแกพนักงานใน
ทองถ่ิน

อบรมความรูแกพนักงาน
ขาราชการ นักการเมือง
ตําบลกอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด
อบต.กอ

5 บวชสามเณรภาคฤดูรอน เพ่ือสืบสาน  อนุรักษและ
ฟนฟูศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปญญาทองถ่ิน

บวชสามเณรภาคฤดูรอน
ตําบลกอ

5,000.00 บาท
อบต.กอ

5,000.00 บาท
อบต.กอ

5,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด
อบต.กอ



~ 53 ~

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

3.2 แนวทางการสืบสาน  ฟนฟู  เผยแพร  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท)

1 งานเจาแมจามเทวี เพ่ืออนุรักษฟนฟูบูรณะ
สถานที่สําคัญของจังหวัด

สงเสริมสนับสนุนงานเจาแมจาม
เทวี

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 70

สํานักปลัด อบต.
กอ

2 สนับสนุนกิจกรรมของวัดกอ
ยืนและวัดทุกวัดในพ้ืนที่ตําบล
กอ

เพ่ืออนุรักษฟนฟูบูรณะ
สถานที่สําคัญของตําบลกอ

สนับสนุนกิจกรรมของวัดพระยืน
และวัดทุกวัดในพ้ืนที่ตําบลกอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 70

สํานักปลัด อบต.
กอ

3 กอสรางศาลาบาตรวัดกอยืน เพ่ือสืบสาน  อนุรักษและฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

อนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

1,500,000.00
(เกินศักยภาพ)

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 70

สํานักปลัด อบต.
กอ

4 ซอมแซมพระวิหารและศาลา
การเปรียญวัดกอยืน

เพ่ือสืบสาน  อนุรักษและฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

อนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

800,000.00
(เกินศักยภาพ)

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 70

สํานักปลัด อบต.
กอ

5 กอสรางสถานที่ประดิษฐาน
พระบรมรูปพระเจาตากสิน
มหาราช

เพ่ือสืบสาน  อนุรักษและฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

อนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

430,000.00
(เกินศักยภาพ)

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 70

สํานักปลัด อบต.
กอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่

รับผิดชอบ2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท)
6 กอสรางศาลาที่พักสงฆและ เพ่ือสรางที่พักใหกับพักสงฆ เพ่ือสืบสาน  อนุรักษและฟนฟู 500,000.00 ประชาชนที่ไดรับประ สํานักปลัด อบต.
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คณะศรัทธาพระพุทธบาทผา
ตั้งพรอมหองน้ํา

และคณะศรัทธาพระพุทธบาท
ผาตั้งพรอมหองน้ํา

ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

(เกินศักยภาพ) โยชนคิดเปนรอยละ 70 กอ

7 กอสรางศาลาที่พักสงฆและ
คณะศรัทธาพระพุทธบาทยางวี
พรอมหองน้ํา

เพ่ือสรางที่พักใหกับพักสงฆ
และคณะศรัทธาพระพุทธบาท
ยางวีพรอมหองน้ํา

เพ่ือสืบสาน  อนุรักษและฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

500,000.00
(เกินศักยภาพ)

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 70

สํานักปลัด อบต.
กอ

8 กอสรางสถานที่ประดิษฐาน
รูปเหมือนสามครูบา

เพ่ือสืบสาน  อนุรักษและฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

อนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

850,000.00
(เกินศักยภาพ)

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 70

สํานักปลัด อบต.
กอ

9 ซอมแซมบูรณะปฏิสังขรณวัด
กอยืน

เพ่ือซอมแซม
บูรณะปฏิสังขรณที่พักใหกับ
พักสงฆและคณะศรัทธาวัดกอ
ยืนพรอมหองน้ํา

เพ่ือสืบสาน  อนุรักษและฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

400,000.00
(เกินศักยภาพ)

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 70

สํานักปลัด อบต.
กอ

10 กอสรางหอพระไตรปฎกวัดกอ
ยืน

เพ่ือใหมีที่เก็บหนังสือธรรมะ
คําสอนสําคัญตางๆ

มีการกอสรางหอพระไตรปฎกวัด
กอยืน

550,000.00
(เกินศักยภาพ)

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 70

สํานักปลัด อบต.
กอ

11 กอสรางศาลเจาพอขอมือเหล็ก
และเจาพอแสนหาร

เพ่ือใหมีสถานที่สักการะบูชา
ตามความเชื่อถือตลอดมา

มีสถานที่สักการะบูชาตามความ
เชื่อถือตลอดมา

500,000.00
(เกินศักยภาพ)

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 70

สํานักปลัด อบต.
กอ



~ 55 ~

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

3.3 แนวทางการอนุรักษสืบคนและพัฒนาแหลงโบราณสถานวัตถุและภูมิทัศนวัฒนธรรม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท)

1 ประเพณีปใหมเมืองตําบลกอ เพ่ือสืบสาน  อนุรักษและฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

ประเพณีปใหมเมืองตําบลกอ 90,000.00 บาท
อบต.กอ

90,000.00 บาท
อบต.กอ

90,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด อบต.
กอ

2 ประเพณีย่ีเปงตําบลกอ เพ่ือสืบสาน  อนุรักษและฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

ประเพณีย่ีเปงตําบลกอ 90,000.00 บาท
อบต.กอ

90,000.00 บาท
อบต.กอ

90,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด อบต.
กอ

4 จัดกิจกรรมประเพณีบูชา
สักการะโบราณสถานในพ้ืนที่
ตําบลกอ  เชน   พระธาตุผาตั้ง
และพระยางวี

เพ่ือสืบสาน  อนุรักษและฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

ประเพณีบูชาพระธาตุแกงสรอย
และพระยางวี

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด อบต.
กอ

5 ฟนฟูประเพณีทองถิ่น ดั่งเดิม
ของตําบลกอ

เพ่ือสืบสาน  อนุรักษและฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

ฟนฟูประเพณีทองถิ่นตําบลกอ 40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด อบต.
กอ

6 สนับสนุนการจัดงานเทศกาล
งานลําไยจังหวัดลําพูนและ
ของดีอําเภอลี้

เพ่ือสืบสาน  อนุรักษและฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

เทศกาลงานลําไยจังหวัดลําพูน
และของดีอําเภอลี้

60,000.00 บาท
อบต.กอ

60,000.00 บาท
อบต.กอ

60,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด อบต.
กอ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท)

7 ไหวสาครูบาเจาและสรงน้ํา
พระธาตุหริภุญชัย

เพ่ือสืบสาน  อนุรักษและฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

ไหวสาครูบาเจาและสรงน้ําพระ
ธาตุหริภุญชัย

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด อบต.
กอ

8 สงเสริมสนับสนุนการจัดราช
พิธี รัฐพิธี ประเพณีไทยระดับ
จังหวัดอําเภอและทองถิ่น
ตําบลกอ

เพ่ือสืบสาน  อนุรักษและฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัดราช
พิธี รัฐพิธี ประเพณีไทยระดับ
จังหวัดอําเภอและทองถิ่นตําบล
กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด อบต.
กอ

9 รักษภูมิปญญาชาวบาน เพ่ือสืบสาน  อนุรักษและฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

รักษภูมิปญญาชาวบานตําบลกอ 20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด อบต.
กอ

10 สงเสริมและอนุรักษดนตรี
พ้ืนบาน

เพ่ือสืบสาน  อนุรักษและฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

สงเสริมและอนุรักษดนตรี
พ้ืนบานตําบลกอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

11 วันสําคัญทางพุทธศาสนา เพ่ือสืบสาน  อนุรักษและฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

วันสําคัญทางพุทธศาสนาตําบล
กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด อบต.
กอ

13 การจัดกิจกรรมสงเสริม
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น

เพ่ือสืบสาน  อนุรักษและฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

จัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีตําบลกอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด อบต.
กอ

14 งานสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอําเภอลี้และจังหวัด
ลําพูน

เพ่ือสืบสาน  อนุรักษและฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี

งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
อําเภอลี้และจังหวัดลําพูน

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด อบต.
กอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

3.5 แนวทางการพัฒนาสังคมและชุมชนอยางยั่งยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท)

1 สนับสนุนสงเสริมชุมชน
มีสวนรวมในการพัฒนา
ชุมชน ประชาคม การ
จัดทําแผนพัฒนาฯ ฯลฯ

เพ่ือพัฒนาใหชุมชนเห็น
ความสําคัญและมีสวน
รวมในการพัฒนาชุมชน
ของตนเอง

สนับสนุนสงเสริมชุมชนมี
สวนรวมในการพัฒนาตําบล
กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 75

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

2 โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
แบบย่ังยืนและปองกัน
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหประ
ชาชนรูถึงพิษภัยและปญ
หาตาง ๆ ที่อาจจะเกิดจาก
ยาเสพติดและปองกัน
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดแบบย่ังยืนตําบลกอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 75

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

3 โครงการสรางความ
เขมแข็งแกชุมชน

เพ่ือใหประชาชนมีสวน
รวมในการพัฒนาชุมชน
เพ่ือใหเกิดความเขมแขง

สรางความเขมแข็งแกชุมชน
ตําบลกอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 75

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

4 สนับสนุนกิจกรรมเด็ก
เยาวชนและผูดอยโอกาส

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
เด็ก เยาวชนและผูดอย

สนับสนุนกิจกรรมเด็ก
เยาวชนและผูดอยโอกาส

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

เด็กเยาวชนผูดอยโอกาส
ที่ไดรับประโยชนคิดเปน

สํานักงานปลัด
อบต.กอ
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ทางสังคม โอกาสทางสังคม ทางสังคมตําบลกอ รอยละ 75
5 สงเสริมการเรียนรูของเด็ก

เยาวชนและผูดอยโอกาส
ทางสังคม

เพ่ือสงเสริมใหเด็ก
เยาวชนและผูดอยโอกาส
ทางสังคมมีการเรียนรูที่ดี

สงเสริมการเรียนรูของเด็ก
เยาวชนและผูดอยโอกาส
ทางสังคมตําบลกอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

เด็กเยาวชนผูดอยโอกาส
ที่ไดรับประโยชนคิดเปน
รอยละ 75

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท)

6 สนับสนุนกิจกรรม
ผูสูงอายุผูพิการ
ผูดอยโอกาสผูติดเช้ือ

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
ผูสูงอายุผูพิการ
ผูดอยโอกาสผูติดเช้ือ

สนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุผู
พิการ ผูดอยโอกาสผูติดเช้ือ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ผูสูงอายุที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 75

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

7 โครงการสงเสริมกุลม
พัฒนาอาชีพ กลุมสตรี
เยาวชนประชาชนตําบล
กอ

เพ่ือสนับสนุนโครงการ
ฝกอบรมอาชีพ

สงเสริมสงเสริมกุลมพัฒนา
อาชีพ กลุมสตรี เยาวชน
ประชาชนตําบลกอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

ผูสูงอายุที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 75

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

8 โครงการปองกันและ
แกไขปญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนและอบรมวินัยจราจร

เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหาอุบัติเหตุทางถนน
และอบรมวินัยจราจร

อบรมปองกันและแกไข
ปญหาอุบัติเหตุทางถนน
และอบรมวินัยจราจร

10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 75

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

9 สนับสนุนเบี้ยยังชีพแกคน
ชรา คนพิการและผูติดเช้ือ
เอดสและผูที่ไดรับผลกระ
ทบจากบิดา-มารดาเสีย
ชีวิตจากโรคเอดส

เพ่ือใหคนชรา คนพิการ
และผูติดเช้ือเอดสและผูที่
ไดรับผลกระทบไดมีชีวิตี่
ดีขึ้น

สนับสนุนเบี้ยยังชีพแกคน
ชรา คนพิการและผูติดเช้ือ
เอดสและผูที่ไดรับผลกระ
ทบจากบิดา-มารดาเสีย
ชีวิตจากโรคเอดสในพ้ืนที่
ตําบลกอ  กอ 4 หมูบาน

1,600,000.00 บาท
อบต.กอ

1,600,000.00 บาท
อบต.กอ

1,600,000.00 บาท
อบต.กอ

คนชรา คนพิการและผู
ติดเช้ือเอดสและผูที่ได
รับผลกระทบไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

10 สนับสนุนกิจการ/กิจกรรม
ก่ิงกาชาดอําเภอล้ี

สนับสนุนกิจการ/กิจกรรม
ก่ิงการชาดอําเภอล้ี
ชวยเหลือผูที่ไดรับ

สนับสนุนกิจการ/กิจกรรม
ก่ิงการชาดอําเภอล้ีชวยเหลือ
ผูที่ไดรับผลกระทบไดมีชีวิตี่

1,600,000.00 บาท
อบต.กอ

1,600,000.00 บาท
อบต.กอ

1,600,000.00 บาท
อบต.กอ

ผูที่ไดรับผลกระทบ
ไดรับประโยชนคิดเปน
รอยละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ
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ผลกระทบไดมีชีวิตี่ดีขึ้น ดีขึ้น
๑๑ จัดตั้งและสนับสนุน

กิจการ/กิจกรรมศูนย
ชมรมผูสูงอายุ

เพ่ือใหผูสูงอายุไดมี
กิจกรรมทํารวมกัน

จัดตั้งชมรมผูสูงอายุตําบลกอ 40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

จํานวนผูสูงอายุที่ได
ประโยชนคิดเปนรอยละ
80

สํานักปลัด
อบต.กอ

๑๒ โครงการวันผูสูงอายุ
ประจําป

เพ่ือใหผูสูงอายุไดมี
กิจกรรมทํารวมกัน

จัดตั้งชมรมผูสูงอายุตําบลกอ 10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

จํานวนผูสูงอายุที่ได
ประโยชนเปนรอยละ 80

สํานักปลัด
อบต.กอ

๑๓ โครงการแกไขปญหาภัย
หนาว สําหรับ เด็กเยาวชน
และผูดวยโอกาส

เพ่ือใหผูสูงอายุไดมี
กิจกรรมทํารวมกัน

จัดหาเครื่องกันหนาวและ
เวชภัณฑยารักษาโรค

70,000.00 บาท
อบต.กอ

70,000.00 บาท
อบต.กอ

70,000.00 บาท
อบต.กอ

จํานวนเขารวมโครางการ
คิดเปนรอยละ 65

สํานักปลัด
อบต.กอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท)

๑4 โครงการสนับสนุน
กิจกรรมผูติดเช้ือและ
ผูดอยโอกาสตําบลกอ

เพ่ือใหผูติดเช้ือและ
ผูดอยโอกาสไดมีกิจกรรม
ทํารวมกัน

สนับสนุนเพ่ือใหผูติดเช้ือ
และผูดอยโอกาสไดมี
กิจกรรมทํารวมกัน

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

จํานวนเขารวมโครางการ
คิดเปนรอยละ 65

สํานักปลัด
อบต.กอ

๑๕ จัดตั้งและสนับสนุน
กิจการ/กิจกรรมศูนย
พัฒนาครอบครัวตําบลกอ

เพ่ือสนับสนุนกิจการ/
กิจกรรมศูนยพัฒนา
ครอบครัวตําบลกอ

สนับสนุนกิจการ/กิจกรรม
ศูนยพัฒนาครอบครัวตําบล
กอ

5000.00 บาท
อบต.กอ

5000.00 บาท
อบต.กอ

5000.00 บาท
อบต.กอ

จํานวนผูสูงอายุที่ได
ประโยชนคิดเปนรอยละ
80

สํานักปลัด
อบต.กอ

๑4 โครงการชวยเหลือเด็ก
นักเรียนที่ยากจนหรือดอย
โอกาส

เพ่ือชวยเหลือเด็กนักเรียน
ที่ยากจนหรือดอยโอกาส

สนับสนุนเพ่ือชวยเหลือเด็ก
นักเรียนที่ยากจนหรือดอย
โอกาส

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

จํานวนเขารวมโครางการ
คิดเปนรอยละ 65

สํานักปลัด
อบต.กอ

๑5 โครงการบานทองถ่ินไทย
เทิดไทองคราชัน 84
พรรษา

เพ่ือชวยเหลือจัดหา
ซอมแซมบานสําหรับ
ผูดอยโอกาสตาม
โครงการ

เพ่ือชวยเหลือจัดหา
ซอมแซมบานสําหรับ
ผูดอยโอกาส

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

จํานวนเขารวมโครางการ
คิดเปนรอยละ 65

สํานักปลัด
อบต.กอ

๑6 คาใชจายในการปองกัน เพ่ือตั้งงบประมาณ เพ่ือชวยเหลือประชาชนที่ 100,000.00 บาท 100,000.00 บาท 100,000.00 บาท จํานวนเขารวมโครางการ สํานักปลัด
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และบรรเทาสาธารณภัย
ตางๆ

ชวยเหลือเปนคาใชจายใน
การปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยตางๆ

ไดรับความเดือนรอนจาก
ภัยตางๆ

อบต.กอ อบต.กอ อบต.กอ คิดเปนรอยละ 65 อบต.กอ

๑๗ โครงการตรวจหาสารเสพ
ติดในชุมชนและ
สถานศึกษา

เพ่ือปองกันและคัดกรอง
ตามโครงการตรวจหาสาร
เสพติดในชุมชนและ
สถานศึกษา

ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดแบบย่ังยืนตําบลกอ

๓0,000.00 บาท
อบต.กอ

๓0,000.00 บาท
อบต.กอ

๓0,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 75

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

๑๘ โครงการสถานีตํารวจ
จําลอง (๕รั้วปองกัน)

เพ่ือปองกันปญหาเสพติด
ในสถานศึกษา

ปองกันปญหายาเสพติด
แบบย่ังยืนตําบลกอ

๓0,000.00 บาท
อบต.กอ

๓0,000.00 บาท
อบต.กอ

๓0,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 75

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

19 จัดหาครุภัณฑเพ่ือ
สนับสนุนและอํานวย
ความสะดวกใหกับผู
พิการ

เพ่ือจัดหาครุภัณฑเพ่ือ
สนับสนุนและอํานวย
ความสะดวกใหกับผู
พิการ

จัดหาครุภัณฑเพ่ือ
สนับสนุนและอํานวยความ
สะดวกใหกับผูพิการ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

ผูสูงพิการที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 75

สํานักงานปลัด
อบต.กอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.1 แนวทางการจัดการ  ดูแล  อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท)

1 โครงการอบรมความรูการ
อนุรักษทรัพยากรธรรม
ชาติและส่ิงแวดลอม

เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนที่
ไดมีความรูและความ
เขาใจเก่ียวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมใหคงอยู
ตอไป

อบรมความรูการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมใหกับ
ประชาชนในตําบลกอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด
อบต.กอ

2 โครงการสรางจิตสํานึกให
ประชาชนรักษและหวง
แหนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม

เพ่ือใหประชาชนมีจิตสํา
นึกรักษและหวงแห
นทรัพ
ยากรธรรมชาติและส่ิง
แวดลอม

สรางจิตสํานึกใหประชาชน
รักษและหวงแหน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ใหกับประชาชนในตําบล
กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด
อบต.กอ

3 โครงการรณรงค
ประชาสัมพันธผานหอ
กระจายขาวประจําหมูบาน
เพ่ือยุติการเผาปา หญา และ

เพ่ือรณรงค
ประชาสัมพันธผานหอ
กระจายขาวประจํา
หมูบานเพ่ือยุติการเผาปา

สรางจิตสํานึกใหประชาชน
รณรงคประชาสัมพันธผาน
หอกระจายขาวประจํา
หมูบานเพ่ือยุติการเผาปา

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด
อบต.กอ
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พืชในพ้ืนที่เกษตรกรรม หญา และพืชในพ้ืนที่
เกษตรกรรม

หญา และพืชในพ้ืนที่
เกษตรกรรม

4 โครงการจัดทําแนวกันไฟ
ปาเพ่ือปองกันการลุกลาม
เขามาในเขตพ้ืนที่

เพ่ือจัดทําแนวกันไฟปา
เพ่ือปองกันการลุกลามเขา
มาในเขตพ้ืนที่

จัดทําแนวกันไฟปาเพ่ือ
ปองกันการลุกลามเขามาใน
เขตพ้ืนที่

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด
อบต.กอ

5 โครงการกิจกรรมปลูกปา
และบํารุงรักษาปา

เพ่ือจัดกิจกรรมปลูกปา
และบํารุงรักษาปา

จัดกิจกรรมปลูกปาและ
บํารุงรักษาปา

10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด
อบต.กอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท)

5 บํารุงรักษาระบบนิเวศน
ของแหลงน้ํา  ลําหวย
หนอง  คลอง  บึง ฯลฯ

เพ่ือบํารุงรักษาระบบ
นิเวศนของแหลงน้ํา  ลํา
หวย  หนอง  คลอง  บึง
ฯลฯ  ใหคงอยูตลอดช่ัวลูก
ช่ัวหลาน

บํารุงรักษาระบบนิเวศนของ
แหลงน้ํา  ลําหวย  หนอง
คลอง  บึง ฯลฯ ในที่ตําบล
กอ 4 หมูบาน

200,000.00 บาท
อบต.กอ

200,000.00 บาท
อบต.กอ

200,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด
อบต.กอ

6 ปรับปรุงแหลงน้ําเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค

เพ่ือปรับปรุงแหลงน้ําเพ่ือ
การอุปโภคบริโภคแหลง
น้ํา  ลําหวย  หนอง  คลอง
บึง ฯลฯ  ใหคงอยู

เพ่ือปรับปรุงแหลงน้ําเพ่ือ
การอุปโภคบริโภคแหลงน้ํา
ลําหวย  หนอง  คลอง  บึง
ฯลฯ ในที่ตําบลกอ 4
หมูบาน

200,000.00 บาท
อบต.กอ

200,000.00 บาท
อบต.กอ

200,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด
อบต.กอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.2 แนวทางการพัฒนาการใชประโยชนที่ดินสาธารณะในทองถิ่น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท)

1 โครงการปลูกตนไมเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสม
เด็จพระเจาอยูหัวและพระ
ราชินี

ปลูกตนไมเพ่ือทดแทน
ตนไมที่ถูกทําลายจากการ
ตัดไมทําลายปาเพ่ือถวาย
เปนพระราชกุศลแดพระ
บาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และพระราชินี

ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู
หัวและพระราชินีในพ้ืนที่
ตําบลกอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด
อบต.กอ

2 โครงการคืนความชุมช้ืนสู
ปา

ปลูกตนไมทดแทนตนไม
ที่ถูกทําลายจากการตัดไม
ทําลายปาเพ่ือคืนความชุม
ช้ืนสูปา

คืนความชุมช้ืนสูปาในพ้ืนที่
ตําบลกอ 4 หมูบาน

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด
อบต.กอ

3 โครงการปลูกตนไมริม
ทาง

ปลูกตนไมริมทางเพ่ือเพ่ิม
ความชุมช้ืนแลดูไมแหง
แลงและเปนการปรับภูมิ
ทัศนตําบลกอ

ปลูกตนไมริมทางทุกเสน
ทางในที่ตําบลกอ 4
หมูบาน

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด
อบต.กอ

4 โครงการสรางลานกีฬา เพ่ือจัดหาสถานที่เลนกีฬา จัดหาสถานที่เลนกีฬาและ 200,000.00 บาท 200,000.00 บาท ประชาชนไดรับประ สํานักปลัด
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หมูบาน และนันทนาการภายใน
หมูบาน

นันทนาการภายในหมูบาน อบต.กอ อบต.กอ โยชนคิดเปนรอยละ 80 อบต.กอ

5 โครงการสรางสวน
สุขภาพ

เพ่ือจัดหาสถานที่พักผอน
และนันทนาการ

สรางสถานที่พักผอนและ
นันทนาการ

200,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด
อบต.กอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท)

6 โครงการปลูกหญาแฝก
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว

ปลูกหญาแฝกเพ่ือปองกัน
การพังทลายของดิน

ปลูกหญาแฝกเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวในที่ตําบลกอ 4
หมูบาน

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด
อบต.กอ

7 โครงการอนุรักษแหลงน้ํา
และปาไม

เพ่ืออนุรักษแหงน้ําและปา
ไมใหสมบูรณหลังจาก
การถูกทําลายจากฝมือของ
มนุษย

อนุรักษแหลงน้ําและปาไม
ในพ้ืนที่ตําบลกอ 4 หมูบาน

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด
อบต.กอ

8 สนับสนุนงบประมาณปา
ชุมชนเพ่ือชุมชน

ใหการสนับสนุนงบประ
มาณในการบริหารจัดการ
ปาชุมชนของทุกหมูบาน

สนับสนุนงบประมาณใน
การบริหารจัดการปาชุมชน
ของทุกหมูบานในพ้ืนที่
ตําบลกอ 4 หมูบาน

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด
อบต.กอ

๙ โครงการกอสรางสวน
สาธารณตําบลกอ

เพ่ือกอสรางสวน สาธารณ
ตําบลกอ

กอสรางสวน สาธารณใช
สถานที่ออกกําลังกาย
สถานที่พักผอน

180,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สวนโยธา
อบต.กอ

๑๐ โครงการสนามกีฬา
อเนกประสงค

เพ่ือกอสรางสนามกีฬา
ตําบลกอ

ปรับปรุงสถานที่ออกกําลัง
กายสถานที่พักผอน

๓,๐๐0,000.00
(เกินศักยภาพ)

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สวนโยธา
อบต.กอ

๑๑ โครงการกอสรางอาคาร
กีฬาอเนกประสงค

เพ่ือกอสรางอาคารกีฬา
อเนกประสงค(โรงยิม)

เพ่ือกอสรางอาคารกีฬา
อเนกประสงค(โรงยิม)ตําบล

๘๐0,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สวนโยธา
อบต.กอ
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(โรงยิม)ตําบลกอ ตําบลกอ กอ
๑๒ กอสรางอาคารอเนกประ

สงคประจําหมูบาน    หมู
ที่ 1-4

เพ่ือใชเปนสถานที่เก็บ
วัสดุประจําหมูบาน
สถานที่จัดกิจกรรมใน
หมูบาน

กอสรางอาคารอเนกประ
สงคประจํา   ตามแบบแปลน
ของสวนโยธา อบต.กอ

350,000.00 บาท
อบต.กอ

350,000.00 บาท
อบต.กอ

ราษฎรทั้ง 2 หมูบาน
ไดใชเพ่ือกิจกรรมใน
หมูบานไดอยางสะดวก

สวนโยธา
อบต.กอ

๑๓ กอสรางอาคารอเนกประ
สงคประจําตําบลกอ
(หอประชุมตําบล)

เพ่ือใชเปนสถานที่ประชุม
จัดกิจกรรม สัมนา

กอสรางอาคารอเนกประ
สงคตําบลกอ ที่ทําการอบต.
ตามแบบแปลนของสวน
โยธา อบต.กอ

2,500,000.00 บาท
(เกินศักยภาพ)

ราษฎรทั้ง 4 หมูบาน
ไดใชเพ่ือกิจกรรมใน
หมูบานไดอยางสะดวก

สวนโยธา
อบต.กอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท)

14 กอสรางอาคารอเนกประ
สงคประจําหมูบาน  บาน หมูที่ 2
(ตอเติม)

เพ่ือใชเปนสถานที่
ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ
ประจําหมูบาน

กอสรางอาคาร
อเนกประสงคประจํา
หมูบาน  บานกอหนอง
ตามแบบแปลนของ
สวนโยธา อบต.กอ

150,000.00 บาท
อบต.กอ

ราษฎร หมูที่̀ 2 ไดใช
เพ่ือกิจกรรมในหมูบาน
ไดอยางสะดวก

สวนโยธา
อบต.กอ

15 กอสรางอาคารอเนกประ
สงคประจําหมูบาน       หมูที่ 3
(อาคารอสม.)

เพ่ือใชเปนสถานที่
ทํางานอสม.หมูบาน

กอสรางอาคาร
อเนกประสงคประจํา
หมูบาน  ตามแบบ
แปลนของสวนโยธา
อบต.กอ

250,000.00 บาท
อบต.กอ

อสม.และราษฎร หมูที3่
ไดใชเพ่ือกิจกรรมใน
หมูบานไดอยางสะดวก

สวนโยธา
อบต.กอ

16 กอสรางปรับปรุงที่อาน
หนังสือพิมพประจําหมูบาน    หมู
ที่ 1-4

เพ่ือใชเปนสถานที่
ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ
ประจําหมูบาน

กอสรางอาคาร
อเนกประสงคประจํา
หมูบาน  ตามแบบ
แปลนของสวนโยธา

45,000.00
บาท

อบต.กอ

45,000.00
บาท

อบต.กอ

45,000.00 บาท
อบต.กอ

ราษฎรทั้ง 4 หมูบาน
สามารถใชบริการ
สาธารณะไดอยาง
สะดวก

สวนโยธา
อบต.กอ
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อบต.กอ
๑๗ กอสรางบานใหแกผูยากไรใน

พ้ืนที่ตําบลกอ  ปละ 1 หลัง
เพ่ือใหผูยากไรในพ้ืนที่
ตําบลกอไดมีบานอยูและ
มีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น

กอสรางบานใหแกผู
ยากไรในพ้ืนที่ตําบลกอ
ปละ ๑ หลัง  ตามแบบ
แปลนของสวนโยธา
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00
บาท

อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

ครอบครัวผูยากไรไดรับ
ประโยชนทั้ง 4 หมูบาน

สวนโยธา
อบต.กอ

18 กอสรางอาคารอเนกประ
สงคประจําหมูบาน       หมูที่ 3
(อาคารอสม.)

เพ่ือใชเปนสถานที่
ทํางานอสม.หมูบาน

กอสรางอาคารอเนก
ประ
สงคประจําหมูบาน
ตามแบบแปลนของ
สวนโยธา อบต.กอ

250,000.00 บาท
อบต.กอ

อสม.และราษฎร หมูที3่
ไดใชเพ่ือกิจกรรมใน
หมูบานไดอยางสะดวก

สวนโยธา
อบต.กอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

๑๙ กอสรางอาคารอเนกประ
สงคศูนยอปพร.

เพ่ือใชเปนสถานที่
ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ
ประจําหมูบาน

กอสรางอาคาร
อเนกประสงค
ศูนยบริการ
นักทองเที่ยวตําบลกอ
ตามแบบแปลนของ
สวนโยธา อบต.กอ

200,000.00 บาท
อบต.กอ

ราษฎรทั้ง 4 หมูบาน
สามารถใชบริการ
สาธารณะไดอยาง
สะดวก

สวนโยธา
อบต.กอ

๒๐ กอสรางหอกระจายขาวแบบไร
สายประจําตําบลกอและปรับปรุง
ซอมแซม         หอกระจายขาว

เพ่ือใหประชาชนไดรับรู
ขาวสารบานเมืองไดอยาง
รวดเร็วและทันเหตุการณ

กอสรางหอกระจายขาว
แบบไรสายประจํา
ตําบลกอตามแบบ

300,000.00 บาท
(เกินศักยภาพ)

เพ่ือแจงประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารใหกับ
ราษฎรทั้ง 4 หมูบาน

สวนโยธา
อบต.กอ
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หมูที่ 1-4 แปลนของสวนโยธา
อบต.กอ

21 กอสรางศาลาที่พักริมทางสําหรับ
บริการนักทองเที่ยว

เพ่ือใหบริการ
นักทองเที่ยวในพ้ืนที่
ตําบลกอ

กอสรางศาลาที่พักริม
ทางเพ่ือบริการ
นักทองเที่ยว    ตาม
แบบแปลนของสวน
โยธา อบต.กอ

240,000.00 บาท
อบต.กอ

เพ่ืออํานวยความสะดวก
ใหกับนักทองเที่ยว

สวนโยธา
อบต.กอ

22 โครงการกอสรางรั้วที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลกอ

ปรับปรุงสถานที่ราชการ
อบต.กอ

ปรับปรุงที่ราชพัสดุ
ตามที่องคการบริหาร
สวนตําบลขออนุญาต
ใชประโยชนจากที่ดิน

๓00,000.00 บาท
อบต.กอ

ปองกันทรัพยสินของ
ทางราชการ

สวนโยธา
อบต.กอ

๒๓ กอสรางฌาปนสถาน(เมรุ)หมูที่
1,3,4

เพ่ือใหมีศาลา
เอนกประสงคใชในการ
ประกอบกิจกรรม
ฌาปนกิจศพ

มีศาลาเอนกประสงคใช
ในการประกอบ
กิจกรรมฌาปนกิจศพ

300,000.00
บาท

อบต.กอ

ราษฎรทั้ง 4 หมูบาน
สามารถใชบริการ
สาธารณะไดอยาง
สะดวก

สวนโยธา
อบต.กอ

๒๔ กอสรางศาลาเอนกประสงคสุสาน
บานกอจอกพรอมหองน้ํา

เพ่ือใหมีศาลา
เอนกประสงคใชในการ
ประกอบกิจกรรม
ฌาปนกิจศพ

มีศาลาเอนกประสงคใช
ในการประกอบ
กิจกรรมฌาปนกิจศพ

750,000.00
(เกินศักยภาพ)

ครัวเรือนที่ไดรับ
ประโยชนคิดเปนรอยละ
90

สวนโยธา
อบต.กอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.3 แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและพลังงานทดแทน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท)

1 โครงการจัดตั้งเครือขายดูแลเพ่ือ
เฝาระวังและปอง
กันทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม

เพ่ือใหมีกลุมอาสาสมัคร
ทําหนาที่เฝาระวังและ
ปอง
กันทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม

กลุมอาสาสมัครทํา
หนาที่เฝาระวังและ
ปองกันทรัพยากร
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในตําบลกอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด
อบต.กอ

2 โครงการรณรงคประชาสัมพันธ
ผานหอกระจายขาวประจําหมูบาน
เพ่ือยุติการเผาปา หญา และพืชใน
พ้ืนที่เกษตรกรรม

เพ่ือใหมีกลุมอาสาสมัคร
ทําหนาที่เฝาระวังและ
ปอง
กันทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม

กลุมอาสาสมัครทํา
หนาที่เฝาระวังและ
ปองกันทรัพยากร
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในตําบลกอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด
อบต.กอ

3 โครงการสนับสนุนงบประมาณใน
การดําเนินกิจกรรมและรวมมือกับ
สวนราชการอื่นๆเพ่ือยุติการเผาปา
หญา และพืชในพ้ืนที่เกษตรกรรม

เพ่ือใหมีกลุมอาสาสมัคร
ทําหนาที่เฝาระวังและ
ปอง
กันทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม

กลุมอาสาสมัครทํา
หนาที่เฝาระวังและ
ปองกันทรัพยากร
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในตําบลกอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด
อบต.กอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.4 แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2555 (บาท) 2556(บาท) 2557 (บาท)

1 โครงการลดปญหาขยะ
โดยชุมชนเพ่ือชุมชน

เพ่ือใหชุมชนไดตระหนัก
ถึงปญหาขยะและใหชุม
ชนลดปญหาการใชขยะ
ดวยตนเอง

ลดปญหาขยะโดยชุมชนเพ่ือ
ชุมชนในตําบลกอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด
อบต.กอ

2 โครงการจัดตั้งธนาคาร
ขยะ

เพ่ือจัดซ้ือและคัดแยกขยะ
ของชุมชน

เพ่ือจัดซ้ือและคัดแยกขยะ
ของชุมชนในพ้ืนที่ตําบลกอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด
อบต.กอ

3 โครงการกําจัดขยะได
มาตรฐาน

เพ่ือกําจัดขยะที่เพ่ิมมาก
ขึ้นในพ้ืนที่ใหไดมาตร
ฐาน

เพ่ือกําจัดขยะที่เพ่ิมมากขึ้น
ในพ้ืนที่ตําบลกอใหได
มาตรฐาน

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด
อบต.กอ

4 โครงการสรางจิตสํานึกให
ประชาชนทิ้งขยะอยาง
เปนระบบและถูกวิธี

เพ่ือสรางจิตสํานึกให
ประชาชนทิ้งขยะอยาง
เปนระบบและถูกวิธี

เพ่ือสรางจิตสํานึกให
ประชาชนตําบลกอใหทิ้ง
ขยะอยางเปนระบบและถูก
วิธี

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด
อบต.กอ

5 โครงการจัดซ้ือถังขยะ
ประจําหมูบาน

เพ่ือสรางจิตสํานึกให
ประชาชนรูจักทิ้งขยะเปน
ที่เปนทาง

เพ่ือจัดซ้ือถังขยะประจํา
หมูบานเพ่ือความเปน
ระเบียบเรียบรอย

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด
อบต.กอ
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6 โครงการรณรงคคัดแยก
ขยะ

เพ่ือใหชุมชนไดตระหนัก
ถึงปญหาขยะและพรอม
กันนี้ก็เปนการสรางรายได
ใหกับชุมชน

ลดปญหาขยะโดยชุมชนเพ่ือ
ชุมชนในตําบลกอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด
อบต.กอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2555 (บาท) 2556(บาท) 2557(บาท)

7 โครงการจดัการขยะอยาง
เปนระบบ

เพ่ือการจัดการขยะอยาง
เปนระบบและถูกวิธี

จัดหาสานที่ กอสรางระบบ
กําจัดขยะ กอสรางเตาเผา
ขยะอยางเปนระบบและถูก
วิธี

2,000,000.00 บาท
อบต.กอ

2,000,000.00 บาท
อบต.กอ

2,000,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด
อบต.กอ

8 โครงการจัดหาสถานที่ทิ้ง
ขยะและกําจัดขยะ หมูที่
1-4

เพ่ือการจัดการขยะอยาง
เปนระบบและถูกวิธี

จัดหาสานที่ ฝงกลบขยะและ
ทิ้งขยะในแตละหมูบาน

400,000.00 บาท
อบต.กอ

400,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด
อบต.กอ

๙ โครงการคาจางเหมา
บริการฝงกลบขยะ หมู
ที่ 1-4

เพ่ือจางเหมาบริการฝง
กลบขยะ หมูที่ 1-4

จางเหมาบริการฝงกลบขยะ
หมูที่ 1-4

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด
อบต.กอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

5.1 แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบในทองถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท)

1 สงเสริม/สนับสนุนหรือ
อุดหนุนกิจการดานการศึกษา
โรงเรียนในพ้ืนที่ตําบลกอ เชน
กีฬา,ทักษะวิชาการ/แหลง
เรียนรู/เขาคาย

เพ่ือสงเสริม/อุดหนุนกิจ
การดานการศึกษาของโรง
เรียนในพ้ืนที่ตําบลกอ

โรงเรียนโรงในพ้ืนที่ตําบลกอ 100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

เด็กนักเรียนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด อบต.
กอ

2 สนับสนุนอาหารกลางวัน
ใหกับศูนยเด็กฯและแกเด็ก
นักเรียนทุกโรง
เรียนในพ้ืนที่ตําบลกอ

เพ่ือสนับสนุนอาหารกลางวัน
แกเด็กนักเรียนโรงเรียนและ
ศูนยเล็กในพ้ืนที่ตําบลกอ

โรงเรียนและศูนยเล็กในพ้ืนที่
ตําบลกอ

600,000.00 บาท
อบต.กอ

600,000.00 บาท
อบต.กอ

600,000.00 บาท
อบต.กอ

เด็กนักเรียนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด อบต.
กอ

3 สนับสนุนอาหารเสริม (นม)
โรงเรียน  แกเด็กนักเรียน ทุก
โรงเรียนในพ้ืนที่ตําบลกอ

เพ่ือสนับสนุนอาหารเสริม
(นม) โรงเรียน  แกเด็กนักเรียน
ทุกโรงเรียนในพ้ืนที่ตําบลกอ

โรงเรียนทุกโรงในพ้ืนที่ตําบลกอ 300,000.00 บาท
อบต.กอ

300,000.00 บาท
อบต.กอ

300,000.00 บาท
อบต.กอ

เด็กนักเรียนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด อบต.
กอ

4 โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติทุกโรงเรียนในพ้ืนที่
ตําบลกอ

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติทุกโรงเรียนในพ้ืนที่
ตําบลกอ

โรงเรียนในพ้ืนที่ตําบลกอ 40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

เด็กนักเรียนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด อบต.
กอ

4 โครงการจัดกิจกรรมของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯ

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯตําบลกอ

สนับสนุนกิจกรรมของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯตําบลกอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

เด็กนักเรียนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด อบต.
กอ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557(บาท)

5 โครงการสนับสนุนจัดหา
หนังสือพิมพ วารสาร หนังสือ
ประจําที่อานหนังสือพิมพ
หมูบาน

เพ่ือสนับสนุนจัดหา
หนังสือพิมพ วารสาร หนังสือ
ประจําที่อานหนังสือพิมพ
หมูบาน

สนับสนุนสนับสนุนจัดหา
หนังสือพิมพ วารสาร หนังสือ
ประจําที่อานหนังสือพิมพ
หมูบาน

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด อบต.
กอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

5.2 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาในทองถิ่น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557(บาท)

1 กอสรางหองสมุดประจํา
ตําบลกอ

เพ่ือใหเด็ก เยาวชนประชา
ชนไดมีหองสมุดประชา
ชนในการคนควาและหา
ความรู

กอสรางหองสมุดประจํา
ตําบลกอ   ตามแบบแปลน
ของสวนโยธา อบต.กอ

400,000.00 บาท
อบต.กอ

400,000.00 บาท
อบต.กอ

400,000.00 บาท
อบต.กอ

เด็ก เยาวชนประชาชน
ไดรับประโยชนคิดเปน
รอยละ 80

สวนโยธา
อบต.กอ

2 จัดซ้ือหนังสือและอุปกรณ
เครื่องใชตางๆที่จําเปน
สําหรับหองสมุดตําบลกอ

เพ่ือใหเด็ก เยาวชนประชา
ชนไดมีหนังสือและ
อุปกรณเครื่องใชตางๆที่
จําเปนสําหรับหองสมุด

จัดซ้ือหนังสือและอุปกรณ
เครื่องใชตางๆสําหรับ
หองสมุดตําบลกอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

เด็ก เยาวชนประชาชน
ไดรับประโยชนคิดเปน
รอยละ 80

สวนโยธา
อบต.กอ

3 โครงการรถรับสงนักเรียน
พ้ืนที่หางไกล

เพ่ือสนับสนุนรถสําหรับ
นักเรียนในพ้ืนที่หางไกล

สนับสนุนรถสําหรับ
นักเรียนในพ้ืนที่หางไกล
ในพ้ืนที่ตําบลกอ

90,000.00 บาท
อบต.กอ

90,000.00 บาท
อบต.กอ

90,000.00 บาท
อบต.กอ

นักเรียนทางการศึกษา
ไดรับประโยชนคิดเปน
รอยละ 80

สํานักปลัด
อบต.กอ

4 จัดหาวัสดุครุภัณฑเพ่ือ
พัฒนาการศึกษา

เพ่ือใหเด็กนักเรียนไดมี
วัสดุครุภัณฑทางการ
ศึกษา   นํามาซ่ึงการ
พัฒนาการศึกษาอยางมี
คุณภาพ

จัดหาวัสดุครุภัณฑเพ่ือ
พัฒนาการศึกษาใหแกเด็ก
นักเรียนในพ้ืนที่ตําบลกอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

เด็กนักเรียนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 75

สํานักปลัด
อบต.กอ
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5 กอสรางและปรับปรุงศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลกอ

เพ่ือใหเด็กไดมีศูนยพัฒนา
เด็กเล็กที่มีมาตรฐานที่ดี

กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลกอ  ตามแบบแปลน
ของสวนโยธา อบต.กอ

70,000.00 บาท
อบต.กอ

70,000.00 บาท
อบต.กอ

70,000.00 บาท
อบต.กอ

เด็ก เล็กประชาชนไดรับ
ประโยชนคิดเปนรอยละ
80

สวนโยธา
อบต.กอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท)

6 ปรับปรุงภูมิทัศนเพ่ือ
สงเสริมการศึกษา

เพ่ือใหเด็กนักเรียนไดมี
สถานที่เรียนรูที่ไดคุณ
ภาพและมีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงภูมิทัศนเพ่ือ
สงเสริมการศึกษา

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

เด็กนักเรียนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 75

สํานักปลัด
อบต.กอ

7 ปรับปรุงภูมิทัศนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลกอ

เพ่ือใหเด็กเล็กไดมีสถานที่
เรียนรูที่ไดคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ

ปรับปรุงภูมิทัศนเพ่ือ
สงเสริมการศึกษา ตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวน
ตําบลกอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

เด็กนักเรียนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 75

สวนโยธา
อบต.กอ

8 ปรับปรุงภูมิทัศน
หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรและโสต
ทัศนศึกษาตําบลกอ

เพ่ือใหเด็กไดมีสถานที่
เรียนรูที่ไดคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ

ปรับปรุงภูมิทัศน
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
และโสตทัศนศึกษาตําบลกอ
ตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนตําบลกอ

300,000.00 บาท
อบต.กอ

300,000.00 บาท
อบต.กอ

300,000.00 บาท
อบต.กอ

เด็กนักเรียนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 75

สวนโยธา
อบต.กอ

9 ปรับปรุงภูมิทัศนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลกอ
จัดหาครุภัณฑสนาม
(เครื่องเลนพัฒนาการ
สําหรับเด็ก)

เพ่ือใหเด็กเล็กไดมี
ครุภัณฑสนาม (เครื่องเลน
พัฒนาการสําหรับเด็ก)

ปรับปรุงภูมิทัศนใหเด็กเล็ก
ไดมีครุภัณฑสนาม (เครื่อง
เลนพัฒนาการสําหรับเด็ก)

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

เด็กนักเรียนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 75

สวนโยธา
อบต.กอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

5.3 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการกีฬาในทองถิ่น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท)

1 กอสรางสนามกีฬาหรือ
ลานกีฬาตานยาเสพติด

เพ่ือใหประชาชน  เยาวชน
มีสถานที่ใชสําหรับเลน
กีฬาลดปญหายาเสพติด

กอสรางสนามกีฬาหรือลาน
กีฬาตานยาเสพติดตําบลกอ
ตามแบบแปลนสวนโยธา ฯ

200,000.00 บาท
อบต.กอ

200,000.00 บาท
อบต.กอ

200,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชน  เยาวชนไดรับ
ประโยชนคิดเปนรอยละ
75

สวนโยธา
อบต.กอ

2 ปรับปรุงซอมแซมสนาม
กีฬาหรือลานกีฬา

เพ่ือใหประชาชน  เยาวชน
มีสถานที่ใชสําหรับเลน
กีฬาลดปญหายาเสพติด

กอสรางสนามกีฬาหรือลาน
กีฬาตานยาเสพติดตําบลกอ
ตามแบบแปลนสวนโยธา ฯ

30,000.00 บาท
อบต.กอ

30,000.00 บาท
อบต.กอ

30,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชน  เยาวชนไดรับ
ประโยชนคิดเปนรอยละ
75

สวนโยธา
อบต.กอ

3 จัดงานแขงขันกีฬาประจํา
หมูบาน  ตําบล และ
ทองถ่ินเชนกีฬาตานยา
เสพติด กีฬาเยาวชน

เพ่ือใหประชาชนไดมีกิจ
กรรมทํารวมกันและเปน
การสรางความสามัคคีใน
หมูคณะทําใหรูแพรูชนะ

จัดงานแขงขันกีฬาประจํา
หมูบาน  ตําบล

150,000.00 บาท
อบต.กอ

150,000.00 บาท
อบต.กอ

150,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชน ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 75

สํานักปลัด
อบต.กอ

4 การฝกอบรมดานเทคนิค
และฝกอบรมผูตัดสิน

เพ่ือใหผูตัดสินรูถึงกํา
กติกาในการตัดสินการ
แขงขันกีฬา

ฝกอบรมดานเทคนิคและ
ฝกอบรมผูตัดสินประจํา
ตําบลกอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

ผูตัดสินไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 75

สํานักปลัด
อบต.กอ

5 สงเสริมกิจกรรมชมรม
กีฬาหมูบาน  ตําบล

เพ่ือใหประชาชนไดมีกิจ
กรรมทํารวมกันและเปน
การสรางความสามัคคีใน
หมูคณะทําใหรูแพรูชนะ

สงเสริมกิจกรรมชมรมกีฬา
หมูบาน  ตําบล

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชน  เยาวชนไดรับ
ประโยชนคิดเปนรอยละ
75

สํานักปลัด
อบต.กอ



~ 76 ~

6 สงเสริมการออกกําลังกาย
เพ่ือสุขภาพ  เด็ก  เยาวชน
ประชาชน  คนชรา  ฯลฯ

เพ่ือสงเสริมการออกกําลัง
กายเพ่ือสุขภาพ  เด็ก
เยาวชน  ประชาชน
คนชรา  ฯลฯ

สงเสริมการออกกําลังกาย
เพ่ือสุขภาพ  เด็ก  เยาวชน
ประชาชน  คนชรา  ฯลฯ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

เด็ก  ประชาชน  เยาวชน
คนชรา ฯลฯ ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 75

สํานักปลัด
อบต.กอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

๗ สนับสนุนการจัดงาน
แขงขันกีฬาประจํา
หมูบาน  ตําบล และ
ทองถ่ินเชนกีฬาทองถ่ิน
สัมพันธ

เพ่ือใหประชาชนไดมีกิจ
กรรมทํารวมกันและเปน
การสรางความสามัคคีใน
หมูคณะทําใหรูแพรูชนะ

สนับสนุนการจัดงานแขงขัน
กีฬาประจําหมูบาน  ตําบล
และทองถ่ินเชนกีฬาทองถ่ิน
สัมพันธ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชน ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 75

สํานักปลัด
อบต.กอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบสาธารณสุข

6.1 แนวทางการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคแกประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท)

1 ปองกันและแกไขปญหา
โรคติดตอ

เพ่ือใหประชาชนไดรับการ
ปองกันและแกไขปญหาที่เกิด
จากโรคติดตอที่อาจนํามาซ่ึงการ
สูญเสียถึงชีวิต เชนไขหวัดนก

ปองกันและแกไขปญหา
โรคติดตอในพ้ืนที่ตําบลกอ 4
หมูบาน

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

จํานวนประชาชนที่ไดรับ
ประโยชนคิดเปนรอยละ
80

สํานักปลัด
อบต.กอ

2 ปองกันโรคพิษสุนัขบา
และคุมกําเนิด

เพ่ือใหปะชาชนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบาและเปนการ
คุมกําเนิดสุนัข  แมว  เพ่ือมิให
เกิดปญหาสุนัขจรจัด

ปองกันโรคพิษสุนัขบาและ
คุมกําเนิดในพ้ืนที่ตําบลกอ 4
หมูบาน

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

จํานวนประชาชนที่ไดรับ
ประโยชนคิดเปนรอยละ
80

สํานักปลัด
อบต.กอ

3 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร
การแพทยและ ครุภัณฑ
ปอง
กันโรคระบาดของแมลงที่
เปนพาหะนําโรค

เพ่ือปองกันการระบาดของ
แมลงที่เปนพาหะนําโรคตาง ๆ
เชน ยุง แมงวัน  แมลงว่ี ฯลฯ ซ่ึง
แมลงเหลานี้เปนพาหะนําโรคที่
รายแรงอาจถึงชีวิตถาหากไมได
รับการรักษาอยางทันทวงที

จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร
การแพทยและ ครุภัณฑปอง
กันโรคระบาดของของแมลงที่
เปนพาหะนําโรค

200,000.00 บาท
อบต.กอ

200,000.00 บาท
อบต.กอ

200,000.00 บาท
อบต.กอ

จํานวนประชาชนที่ไดรับ
ประโยชนคิดเปนรอยละ
80

สํานักปลัด
อบต.กอ



~ 78 ~

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบสาธารณสุข

6.2 แนวทาสงการสงเสริมและพัฒนาการจัดบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท)

1 สนับสนุนใหประชาชนมีการ
ออกกําลังกายเพ่ือเสริมสราง
สุขภาพ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับ
สงเสริมสุขภาพเชนวันสงเสริม
สุขภาพ

เพ่ือใหประชาชนไดออกกําลัง
กายและใหมีสุขภาพแข็งแรง
และเปนการผอนคลายหลัก
จากการทํางานตลอดทั้งวัน

สนับสนุนใหประชาชนมีการออก
กําลังกายเพ่ือเสริม
สรางสุขภาพจํานวนประชา
ชนในพ้ืนที่ตําบลกอ 4 หมูบาน

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

จํานวนประชาชนที่ไดออก
กําลังกายคิดเปนรอยละ 65

สํานักปลัด อบต.
กอ

2 โครงการเสริมสรางสุข
ภาพจิตนักเรียนและผูสูง
อายุ

เพ่ือเปนการเสริมสราง
สุขภาพจิตของเด็กนัก
เรียนและผูสูงอายุ  โดย
เฉพาะผูสูงอายุควรไดรับการ
ดูแลเปนพิเศษ

เสริมสรางสุขภาพจิตนัก
เรียนและผูสูงอายุ จํานวน
ประชาชนในพ้ืนที่ตําบลกอ  กอ
4 หมูบาน

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

จํานวนนักเรียนและผูสูง
อายุที่ไดรับประโยชนคิดเปน
รอยละ 70

สํานักปลัด อบต.
กอ

3 จัดซื้อตูถุงยางอนามัยหยอด
เหรียญทุกหมูบาน

เพ่ือใหเปนการปองกันและการ
รณงคผูติดเชื้อเอดส

จัดซื้อตูถุงยางอนามัยหยอด
เหรียญทุกหมูบานในพ้ืนที่ตําบล
กอ 4 หมูบาน

22,000.00 บาท
อบต.กอ

จํานวนประชาชนตําบลกอคิด
เปนรอยละ 90

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

4 โครงการหนูนอยสุขภาพดี เพ่ือเปนการเสริมสรางสุขภาพ
ของเด็กเล็กในพ้ืนที่ตําบลกอ
ใหมีสุขภาพดี

การเสริมสรางสุขภาพของเด็กเล็ก
ในพ้ืนที่ตําบลกอใหมีสุขภาพดี

5,000.00 บาท
อบต.กอ

5,000.00 บาท
อบต.กอ

5,000.00 บาท
อบต.กอ

จํานวนนักเรียนและผูสูง
อายุที่ไดรับประโยชนคิดเปน
รอยละ 70

สํานักปลัด อบต.
กอ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท)

5 สนับสนุนกิจการดาน
สาธารณสุขของกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบล
กอ (สปสช.)

เพ่ือสนับสนุนกิจการดาน
สาธารณสุขของกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบล
กอ (สปสช.)

สนับสนุนกิจการดาน
สาธารณสุขของกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบลกอ
(สปสช.)

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

สนองนโยบายรัฐบาลคิด
เปนรอยละ 65

สํานักปลัด
อบต.กอ

6 สนับสนุนการจายเงิน
สมทบกองทุน
ประกันสังคม

เพ่ือสนับสนุนการจายเงิน
สมทบกองทุน
ประกันสังคม

สนับสนุนการจายเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม

80,000.00 บาท
อบต.กอ

80,000.00 บาท
อบต.กอ

80,000.00 บาท
อบต.กอ

สนองนโยบายรัฐบาลคิด
เปนรอยละ 65

สํานักปลัด
อบต.กอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบสาธารณสุข

6.3 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2555(บาท) 2556(บาท) 2557 (บาท)

1 อบรมความรูดานสาธารณ
สุขอนามัยชุมชน เชน
ปองกันเอดส,โรคติดตอ

เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ความรูดานสาธารณสุข
อนามัยชุมชนไดอยาง
ถูกตอง

อบรมความรูดานสาธารณ
สุขอนามัยชุมชนใหแก
ประชาชนในพ้ืนที่ตําบลกอ
4 หมูบาน

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

จํานวนประชาชนที่ไดรับ
ประโยชนทั้ง 4 หมูบาน

สํานักปลัด
อบต.กอ

2 โครงการอบรมใหความรู,
การพยาบาลกับ อสม.
,เครื่อขายผูติดเช้ือ ตําบล
กอ

เพ่ือใหประชาชนไดมี
ความรูดานพยาบาล
เบื้องตนกอนที่จะนําสง
สถานีอนามัยหรือ
โรงพยาบาลตอไป

อบรมใหความรูดานการ
พยาบาลกับ อสม.ตําบลกอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

จํานวนประชาชนที่ไดรับ
ประโยชนคิดเปนรอยละ
80

สํานักปลัด
อบต.กอ

3 สนับสนุนกองทุนยา
หมูบาน

เพ่ือชวยเหลือใหประชา
ชนไดมีกองทุนยาประจํา
หมูบานซ่ึงเปนการรักษา
พยาบาลเบื้องตน

สนับสนุนกองทุนยาหมูบาน
ในพ้ืนที่ตําบลกอ ทั้ง 4
หมูบาน

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

จํานวนประชาชนที่ไดรับ
ประโยชนคิดเปนรอยละ
80

สํานักปลัด
อบต.กอ

4 สนับสนุนกิจการดาน
สาธารณสุขและนโยบาย
เรงดวนของรัฐบาลดาน

เพ่ือสนับสนุนกิจการดาน
สาธารณสุขตามนโยบาย
ของรัฐบาล

สนับสนุนกิจการดาน
สาธารณสุขและนโยบาย
เรงดวนของรัฐบาลดาน

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

สนองนโยบายรัฐบาลคิด
เปนรอยละ 65

สํานักปลัด
อบต.กอ
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สาธารณสุข สาธารณสุข
๕ สนับสนุนกิจการอา

สาธารณสุขมูลฐาน
เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณสุขมูลฐานตําบล
กอ

สนับสนุนกิจกรรม
สาธารณสุขมูลฐานตําบลกอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

อาสาสมัครสาธารณสุข
ในพ้ืนที่ตําบลกอไดรับ
ประโยชนรอยละ 80

สํานักปลัด
อบต.กอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท)

๖ โครงการวันอาสาสมัคร
สาธารณสุขแหงชาติ
(อสม.)

เพ่ือเปนการให ความสํา
คัญกับวันสําคัญระดับชาติ
และที่สําคัญสนับสนุนกิจ
กรรมใหกับอสม.

สนับสนุนกิจกรรมอาสา
สมัครสาธารณสุขในพ้ืนที่
ตําบลกอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

อาสาสมัครสาธารณสุข
ในพ้ืนที่ตําบลกอไดรับ
ประโยชนคิดเปนรอยละ
80

สํานักปลัด
อบต.กอ

๗ โครงการอบรมสัมนาอา
สาสมัครสาธารณสุข

เพ่ือใหอาสาสมัครสา
ธารณสุขประจําตําบลกอมี
ความรูเพ่ิมเติม

สนับสนุนโครงการอบรม
สัมนาอาสาสมัครสาธารณ
สุขในพ้ืนที่ตําบลกอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

อาสาสมัครสาธารณสุข
ในพ้ืนที่ตําบลกอไดรับ
ประโยชนเปนรอยละ 80

สํานักปลัด
อบต.กอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบสาธารณสุข

6.4 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการแพทยแผนไทยและสมุนไพรทองถิ่น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท)

1 จัดอบรมบุคลากรดาน
การแพทยแผนไทย

เพ่ืออบรมบุคลากรดาน
การแพทยแผนไทย

อบรมบุคลากรดานการ
แพทยแผนไทยตําบลกอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ผูที่เขารวมโครงการ
ไดรับประโยชนคิดเปน
รอยละ 75

สํานักปลัด
อบต.กอ

2 สนับสนุนงบประมาณ
ใหกับการแพทยแผนไทย
สําหรับผูที่ผานการฝกอบ
รม

เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ
ใหกับการแพทยแผนไทย
สําหรับผูที่ผานการฝกอบ
รม

สนับสนุนงบประมาณใหกับ
การแพทยแผนไทยสําหรับผู
ที่ผานการฝกอบรมตําบลกอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ผูที่เขารวมโครงการ
ไดรับประโยชนคิดเปน
รอยละ 75

สํานักปลัด
อบต.กอ

3 สงเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรสําหรับใชใน
การแพทยแผนไทย

เพ่ือสงเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรสําหรับใชใน
การแพทยแผนไทย

สงเสริมการปลูกพืชสมุน
ไพรสําหรับใชในการแพทย
แผนไทยตําบลกอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

ผูที่เขารวมโครงการ
ไดรับประโยชนคิดเปน
รอยละ 75

สํานักปลัด
อบต.กอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร

7.1 แนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ที่ โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท)

1 โครงการปายประชาสัมพันธ
งาน กิจการ/กิจกรรมตําบลกอ

เพ่ือจัดหาติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธในพ้ืนที่ตําบล
กอ

ติดตั้งปายประชาสัมพันธ 50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

2 โครงการจัดทําเวปไซด
ประชาสัมพันธและเผยแพร
ขาวสารตําบลกอ

เพ่ือเปนการจัดทําเวปไซด
ประชาสัมพันธและเผยแพร
ขาวสารตําบลกอ

จัดทําเวปไซดประชาสัมพันธและ
เผยแพรขาวสารตําบลกอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

3 โครงการตูรองเรียน ตู
ประชาสัมพันธ ชองทางแจง
เรียนราวรองทุกขรองเรียนและ
ตูรับฟงความคิดเห็น

เพ่ือเปนการเฝาระวังภัยและ
รักษาความสงบเรียบรอยความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ใหแกลูกบาน

จัดตั้งตูรองเรียน ตูประชาสัมพันธ
ชองทางแจงเรียนราวรองทุกข
รองเรียน

5,000.00 บาท
อบต.กอ

5,000.00 บาท
อบต.กอ

5,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

4 โครงการ ศูนยรวมขอมูล
ขาวสารตําบลกอ

เพ่ือใหบริการศูนยรวมขอมูล
ขาวสารตําบลกอ

เพ่ือจัดตั้งศูนยรวมขอมูลขาวสาร
ตําบลกอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

5 โครงการศูนยบริการ
นักทองเที่ยวตําบลกอ

เพ่ือรองรับกิจกรรมการ
ทองเที่ยวตําบลกอ

เพ่ือจัดตั้งศูนยบริการนักทองเที่ยว
ตําบลกอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

๖ โครงการจัดทําวารสารเอกสาร
จดหมายขาว รายงานผลการ
ดําเนินการของอปท.

เพ่ือจัดทําวารสารเอกสาร
จดหมายขาว รายงานผลการ
ดําเนินการของอปท.

จัดทําวารสารเอกสาร จดหมาย
ขาว รายงานผลการดําเนินการ
ของอปท.

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท)

๗ โครงการสายดวน อบต. เพ่ือจัดหาจัดตั้งสายดวน อบต. เพ่ิมชองทางในการสื่อสารกับ
ประชาชน

10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

๘ โครงการอินเตอรเน็ตตําบล เพ่ือใหบริการสาธารณกับ
ประชาชน

เปนการใหบริการสาธารณกับ
ประชาชน

70,000.00 บาท
อบต.กอ

70,000.00 บาท
อบต.กอ

70,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร

7.2 แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทองถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท)

1 โครงการปฏิบัติการเพ่ือตอสู
กับยาเสพติดและ(ศตส.อบต.
กอ)และสนับสนุน (ศตส.อ.ลี้)
(ศตส.จ.ลําพูน)

เพ่ือใหปญหายาเสพติดหมด
ไปจากหมูบานและสนอง
นโยบายของรัฐบาลและเพ่ือ
ความสงบเรียบ
รอยของหมูบาน  ตําบล

สนับสนุนงบประมาณใหกับ
คณะกรรมการหมูบานแตละหมู
ดานการตอสูกับยาเสพ
ติดและรักษาความสงบภาย
ใน

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

2 โครงการสนับสนุนกิจการ/
กิจกรรม อปพร. ในการเฝา
ระวังภัยฝายพลเรือน

เพ่ือเปนการเฝาระวังภัยใหกับ
ประชาชนในตําบลกอ

โครงการสนับสนุนกิจ
กรรม อปพร. ในการเฝาระวังภัย
ฝายพลเรือน  อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

3 โครงการเฝาระวังภัยจัดใหมี
เวรยามแตละหมูบาน

เพ่ือเปนการเฝาระวังภัยและ
รักษาความสงบเรียบรอยความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ใหแกลูกบาน

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
คณะกรรมการหมูบานแตละหมู
ใหเฝาระวังภัยจัดใหมีเวรยามแต
ละหมูบาน

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

4 โครงการอบรมทบทวน (อป
พร.)และตํารวจบาน

เพ่ือเปนการอบรมทบทวน
(อปพร.)และตํารวจบานและ
รักษาความสงบเรียบรอย

จัดเปนการอบรมทบทวน (อป
พร.)และตํารวจบานและรักษา
ความสงบเรียบรอย

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

5 โครงการกิจกรรมพิธีสวน
สนามเนื่องในวัน อปพร.

เพ่ือเปนสนับสนุนกิจกรรมพิธี
สวนสนามเนื่องในวัน อปพร.

สนับสนุนการกิจกรรมพิธีสวน
สนามเนื่องในวัน อปพร.

5,000.00 บาท
อบต.กอ

5,000.00 บาท
อบต.กอ

5,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร

7.3 แนวทางการสงเสริมสนับสนุนการประชาสัมพันธการเลือกต้ังทุกระดับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557(บาท)

1 การมีสวนรวมทางการเมือง
โดยประชาชน
การทําประชาคม ,ประชา
พิจารณ

เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวม
ทางการเมืองตามสิทธิที่ควรจะ
ไดรับตามกฎ
หมาย

สงเสริมการมีสวนรวมทาง
การเมืองโดยประชาชน ใหกับ
ประชาชนตําบลกอ 4 หมูบาน

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

2 อบรมความรูการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย

เพ่ือใหประชาชนไดรูถึง
หลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอยางถูกตอง
และชัดเจน

อบรมความรูการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยใหกับ
ประชาชนตําบลกอ 4 หมูบาน

10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

3 สงเสริมการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย

เพ่ือสงเสริมใหประชาชนไดรู
บทบาทในดานการเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย

สงเสริมการเมืองการปก
ครองในระบอบประชาธิป
ไตยใหกับประชาชนตําบลกอ 4
หมูบาน

10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

4 ประชาสัมพันธการเลือกตั้ง เพ่ือประชาสัมพันธให
ประชาชนไดรับทราบการ
เลือกตั้ง

ประชาสัมพันธการเลือกตั้งให
ประชาชนตําบลกอ 4 หมูบาน

50,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

5 จัดการเลือกตั้งนายกและ
องคการบริหารสวนตําบล

เพ่ือจัดการเลือกตั้งให
ประชาชนเลือกตั้ง

จัดการเลือกตั้งนายกองคการ
บริหารสวนตําบลใหประชาชน
เลือกตั้ง

๓00,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร

7.4 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท)

1 โครงการอบรมสัมมนา
คณะผูบริหาร  สมาชิก
สภา  และพนักงานสวน
ตําบล

เพ่ือจัดอบรมสัมนาการ
ปฏิบัติราชการใหคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานสวนตําบลกอ

คณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
และพนักงานสวนตําบล

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

ไดรับประโยชนคิดเปน
รอยละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

2 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคคลกร คณะ
ผูบริหาร  สมาชิกสภา
และพนักงานสวนตําบล

เพ่ือจัดอบรมและพาคณะ
ผูบริหาร   สมาชิกสภา
และพนักงานสวนตําบล
กอไดศึกษาดูงานจาก
หนวยงานอื่นเพ่ือพัฒนา
หนวยงานของตนเอง

คณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
และพนักงานสวนตําบล

200,000.00 บาท
อบต.กอ

200,000.00 บาท
อบต.กอ

200,000.00 บาท
อบต.กอ

ไดรับประโยชนคิดเปน
รอยละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

3 โครงการฝกอบรมความรู
ทางวิชาการเก่ียว ระเบียบ
กฎหมาย ดานตางๆ เพ่ือ
สรางความเขาใจใน การ
ปฏิบัติของพนักงานสวน
ตําบล ผูบริหารและ

เพ่ือจัดฝกอบรมความรู
ทางวิชาการเก่ียว ระเบียบ
กฎหมาย ดานตางๆ เพ่ือ
สรางความเขาใจใน  การ
ปฏิบัติของพนักงานสวน
ตําบล

พนักงานสวนตําบล
ผูบริหารและสมาชิก

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

ไดรับประโยชนคิดเปน
รอยละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ



~ 88 ~

สมาชิก
4 อบรมความรูคุณธรรม

จริยธรรมคณะผูบริหาร
สมาชิกสภา เจาหนาที่
ผูนําชุมชน

เพ่ือสรางจิตสํานักให
พนักงาน ผูบริหารและ
สมาชิกสภาทองถ่ิน

พนักงานสวนตําบล
ผูบริหารและสมาชิก

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ไดรับประโยชนคิดเปน
รอยละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท)

๕ โครงการเงินทุนการศึกษา
และพัฒนาศักยภาพและ
องคความรูบุคลากร

เพ่ือจายเปนเงินทุนเพ่ือ
การศึกษาและพัฒนา
ศักยภาพและองคความรู
บุคลากร

เพ่ือจายเปนเงินทุนเพ่ือ
การศึกษาและพัฒนา
ศักยภาพและองคความรู
บุคลากร

300,000.00 บาท
อบต.กอ

300,000.00 บาท
อบต.กอ

300,000.00 บาท
อบต.กอ

ไดรับประโยชนคิดเปน
รอยละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

๖ โครงการสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญของ
ขาราชการสวนทองถ่ิน

เพ่ือจายเปนสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญของ
ขาราชการสวนทองถ่ิน

เพ่ือจายเปนสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญของ
ขาราชการสวนทองถ่ิน

80,000.00 บาท
อบต.กอ

80,000.00 บาท
อบต.กอ

80,000.00 บาท
อบต.กอ

ไดรับประโยชนคิดเปน
รอยละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

๗ โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการพัฒนา
(ผดด.)

เพ่ือจายสนับสนุน
คาใชจายในการพัฒนา
(ผดด.)

เพ่ือจายสนับสนุนคาใชจาย
ในการพัฒนา (ผดด.)

12,000.00 บาท
อบต.กอ

12,000.00 บาท
อบต.กอ

12,000.00 บาท
อบต.กอ

ไดรับประโยชนคิดเปน
รอยละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

๘ สงพนักงานสวนตําบล
พนักงาน คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเขารับการ
อบรม

เพ่ือใหพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานใหกับคณะ
ผูบริหาร  สมา
ชิกสภา และพนักงานสวน
ตําบลกอ

คณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
และพนักงานสวนตําบล

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

ไดรับประโยชนคิดเปน
รอยละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร

7.5 แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองคกรตามหลักธรรมาภิบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท)

1 โครงการบริหารบานเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล

เพ่ือใหการบริหารงานของ
อบต.กอ  เขาหลักเกณฑการ
บริหารบานเมืองที่ดี

สํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบลกอทุกสํานัก/สวน

10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

ไดรับประโยชนคิดเปนรอย
ละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

2 โครงการอบต.กอ  ตามระบบ
การจัดการ 5 ส

เพ่ือใหการจัดระบบสํานักงาน
เขาสูระบบการจัดการ 5 ส

สํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบลกอทุกสํานัก/สวน

10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

ไดรับประโยชนคิดเปนรอย
ละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

3 ธรรมาภิบาลสําหรับนัก
การเมืองและพนักงานสวน
ทองถิ่น

เพ่ือพัฒนาบทบาทหนาที่
สําหรับคณะผูบริหาร  สมาชิก
สภา  และพนักงานสวนตําบล
การอบรม

คณะผูบริหาร  สมาชิกสภา  และ
พนักงานสวนตําบล ใหพนักงาน
อบรมเพ่ิมศักยภาพ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

ไดรับประโยชนคิดเปนรอย
ละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

4 โครงการการจัดการ
บริหารงานองคการบริหาร
สวนตําบลกอ

เพ่ือพัฒนาการจัดการ
บริหารงานองคการบริหาร
สวนตําบล

เพ่ือพัฒนาการจัดการบริหารงาน
องคการบริหารสวนตําบล

250,000.00 บาท
อบต.กอ

250,000.00 บาท
อบต.กอ

250,000.00 บาท
อบต.กอ

ไดรับประโยชนคิดเปนรอย
ละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

5 จริยธรรมสําหรับพนักงาน
สวนตําบล

เพ่ือพัฒนาและเสริมสราง
จริยธรรมสําหรับพนักงาน
สวนตําบลกอ

อบรมความรูบทบาทจริยธรรม
สําหรับพนักงานสวนตําบลกอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ไดรับประโยชนคิดเปนรอย
ละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

6 จริยธรรมนักปกครองและ
นักการเมืองทองถิ่นและ
ความรูบทบาททางการเมือง
ของนักการเมืองทองถิ่น

เพ่ือพัฒนาและเสริมสราง
จริยธรรมบทบาทหนาที่
สําหรับนักปกครองและ
นักการเมืองทองถิ่น

จริยธรรมนักปกครองและ
นักการเมืองทองถิ่น ความรู
บทบาททางการเมืองของ
นักการเมืองทองถิ่น

10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

ไดรับประโยชนคิดเปนรอย
ละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
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(ผลผลิตของโครงการ) 2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท) รับผิดชอบ
7 โครงการศูนยประสานงาน

ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจังหวัด

เพ่ือใหการบริหารงานของ
อบต.กอ  เขาหลักเกณฑการ
บริหารบานเมืองที่ดี

อุดหนุนศูนยประสานงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัด

15,000.00 บาท
อบต.กอ

15,000.00 บาท
อบต.กอ

15,000.00 บาท
อบต.กอ

ไดรับประโยชนคิดเปนรอย
ละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

8 โครงการศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อหรือการจาง
ฯอําเภอลี้

เพ่ือใหการบริหารงานของ
อบต.กอ  เขาหลักเกณฑการ
บริหารบานเมืองที่ดี

ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อ
หรือการจางฯอําเภอลี้

25,000.00 บาท
อบต.กอ

25,000.00 บาท
อบต.กอ

25,000.00 บาท
อบต.กอ

ไดรับประโยชนคิดเปนรอย
ละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

9 โครงการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ

เพ่ือประเมินการบริหารจัดการ
องคกร

ประเมินองคการบริหารสวน
ตําบลกอ

25,000.00 บาท
อบต.กอ

25,000.00 บาท
อบต.กอ

25,000.00 บาท
อบต.กอ

ไดรับประโยชนคิดเปนรอย
ละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

10 โครงการสํารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการบริการ
ขององคการบริหารสวนตําบล
กอ

เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการบริการของ
องคการบริหารสวนตําบลกอ

เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการบริการของ
องคการบริหารสวนตําบลกอ

15,000.00 บาท
อบต.กอ

15,000.00 บาท
อบต.กอ

15,000.00 บาท
อบต.กอ

ไดรับประโยชนคิดเปนรอย
ละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

๑๑ โครงการตอบแทนกรณีพิเศษ
สําหรับขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

เพ่ือจายเงินประโยชนตอบ
แทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษสําหรับ
ขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่น (เงินรางวัลประจําป)

เพ่ือจายเงินประโยชนตอบแทน
อ่ืนเปนกรณีพิเศษสําหรับ
ขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่น (เงินรางวัลประจําป)

350,000,000.00 บาท
อบต.กอ

15,000.00 บาท
อบต.กอ

15,000.00 บาท
อบต.กอ

ไดรับประโยชนคิดเปนรอย
ละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

12 ประชาสัมพันธกิจการ/
กิจกรรมองคกรปกครอง
ทองถิ่น

เพ่ือประชาสัมพันธให
ประชาชนไดรับทราบกิจการ/
กิจกรรมองคกรปกครอง
ทองถิ่น

ประชาสัมพันธกิจการ/กิจกรรม
องคกรปกครองทองถิ่นให
ประชาชนตําบลกอ 4 หมูบาน

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร

7.6 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใชและสถานที่ปฏิบัติงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ2555 (บาท) 2556 (บาท) 25567 (บาท)

1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน,
คอมพิวเตอรและวัสดุอ่ืนๆที่
ไดคุณภาพและเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน

เพ่ือใหสามารถรองรับงาน
ภารกิจถายโอนที่เพ่ิมมากขึ้น
ในทุก ๆ ป

จัดซื้อวัสดุสํานักงานที่ไดคุณภาพ
และเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน

200,000.00 บาท
อบต.กอ

200,000.00 บาท
อบต.กอ

200,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 85

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

2 ปรับภูมิทัศนทั้งในและนอก
สํานักงานใหดูดีเปนระเบียบ
เรียบรอย

เพ่ือใหสํานักงานดูดีและ
กําลังใจใหกับพนักงานในดาน
สถานที่และเปนที่เชิดหนาชุตา
ของตําบลกอ

ปรับภูมิทัศนทั้งในและนอก
สํานักงานใหดูดีเปนระเบียบ
เรียบรอย

200,000.00 บาท
อบต.กอ

200,000.00 บาท
อบต.กอ

200,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 85

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

3 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงานที่ได
คุณภาพรถยนตสวนกลาง  สา
ธารณภัย เพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงานราชการและ
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน

เพ่ือใหสามารถรองรับงาน
ภารกิจถายโอนที่เพ่ิมมากขึ้น
ในทุก ๆ ป

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงานที่ได
คุณภาพและเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน

150,000.00 บาท
อบต.กอ

150,000.00 บาท
อบต.กอ

150,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 85

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

4 โครงการอุดหนุนและ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติ
ราชการ เชน สาธารณภัย
แพทยฉุกเฉิน

เพ่ือใหการปฏิบัติงานราช
การเกิดความรวดเร็ว และการ
ใหความชวยเหลือสวน
ราชการใหสามารถปฏิบัติ
ราชการได

อุดเพ่ือจัดซื้อ-จัดจางวัสดุ
สํานักงาน พนักงานชวยราชการ
เพ่ือใชในการสนับสนุนกา
ปฏิบัติงานราชการ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 85

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
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(ผลผลิตของโครงการ) 2555 (บาท) 2556 (บาท) 25567 (บาท) รับผิดชอบ
5 โครงการกอสรางทางลาดและ

ปรับปรุงสถานที่ราชการเพ่ือ
อํานวยความสะดวกใหกับผู
พิการ

เพ่ือกอสรางทางลาดและ
ปรับปรุงสถานที่ราชการเพ่ือ
อํานวยความสะดวกใหกับผู
พิการ

กอสรางทางลาดและปรับปรุง
สถานที่ราชการเพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหกับผูพิการ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 85

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

๖ โครงการตอเติมและปรับปรุง
อาคารสํานักงาน

เพ่ือขยายเพ่ือที่รองรับการ
ใหบริการแกประชาชน

ตอเติมและปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน

200,000.00 บาท
อบต.กอ

200,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 85

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

๗ โครงการจัดหาสถานที่และ
ครุภัณฑเพ่ือกิจการและ
กิจกรรมของสภาองคการ
บริหารสวนตําบลกอ

เพ่ือจัดหาสถานที่และครุภัณฑ
เพ่ือกิจการและกิจกรรมของ
สภาองคการบริหารสวนตําบล
กอ

จัดหาสถานที่และครุภัณฑเพ่ือ
กิจการและกิจกรรมของสภา
องคการบริหารสวนตําบลกอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 85

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

๘ โครงการจัดหาครุภัณฑเพ่ือใช
ในกิจกรรม/กิจกรรมงาน
ปองกันบรรเทาสาธารณภัย
ตําบลกอ

เพ่ือจัดหาครุภัณฑเพ่ือใชใน
กิจกรรม/กิจกรรมงานปองกัน
บรรเทาสาธารณภัยตําบลกอ

จัดหาครุภัณฑเพ่ือใชในกิจกรรม/
กิจกรรมงานปองกันบรรเทาสา
ธารณภัยตําบลกอ

200,000.00 บาท
อบต.กอ

200,000.00 บาท
อบต.กอ

200,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 85

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

๙ โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ
เพ่ือใชในกิจกรรม/กิจกรรม
งานเคหะและชุมชน

เพ่ือจัดหาครุภัณฑเพ่ือใชใน
กิจกรรม/กิจกรรมงานเคหะ
และชุมชน

จัดหาครุภัณฑเพ่ือใชในกิจกรรม/
กิจกรรมงานเคหะและชุมชน

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 85

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

๙ โครงการจัดหารถยนตกูชีพ
กูภัย

เพ่ือจัดหารถยนตกูชีพกูภัยเพ่ือ
ใชในงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จัดหารถยนตกูชีพกูภัยเพ่ือใชใน
งานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

600,000.00 บาท
อบต.กอ

600,000.00 บาท
อบต.กอ

600,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 85

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

๑๐ โครงการจัดหารถยนต
สวนกลาง

เพ่ือจัดหาจัดหารถยนต
สวนกลางใชในกิจการ
องคการบริหารสวนตําบลกอ

จัดหาจัดหารถยนตสวนกลางใช
ในกิจการองคการบริหารสวน
ตําบลกอ

700,000.00 บาท
อบต.กอ

700,000.00 บาท
อบต.กอ

700,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 85

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2555 (บาท) 2556 (บาท) 25567 (บาท)

๑๑ โครงการปรับปรุง เพ่ือปรับปรุงซอมแซม ปรับปรุงซอมแซมครุภัณฑ 50,000.00 บาท 50,000.00 บาท 50,000.00 บาท ประชาชนไดรับประ สํานักงานปลัด
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ซอมแซมครุภัณฑ
สํานักงานเพ่ือใหสามารถ
ใชงานไดตามปรกติ

ครุภัณฑสํานักงานเพ่ือให
สามารถใชงานไดตาม
ปรกติ

สํานักงานเพ่ือใหสามารถใช
งานไดตามปรกติ

อบต.กอ อบต.กอ อบต.กอ โยชนคิดเปนรอยละ 85 อบต.กอ

12 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมบํารุงรักษาที่ดิน
ส่ิงกอสรางขององคการ
บริหารสวนตําบลกอ

เพ่ือปรับปรุงซอมแซม
บํารุงรักษาที่ดิน
ส่ิงกอสรางขององคการ
บริหารสวนตําบลกอ

ปรับปรุงซอมแซม
บํารุงรักษาที่ดินส่ิงกอสราง
ขององคการบริหารสวน
ตําบลกอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 85

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

13 โครงการจัดหาครุภัณฑ
เพ่ือใชในกิจกรรม/
กิจกรรมองคการบริหาร
สวนตําบกอ

เพ่ือจัดหาครุภัณฑเพ่ือใช
ในกิจกรรม/กิจกรรม
องคการบริหารสวนตํา
บกอ

จัดหาครุภัณฑเพ่ือใชใน
กิจกรรม/กิจกรรมองคการ
บริหารสวนตําบลกอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 85

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

14 โครงการจัดหาครุภัณฑ
เพ่ือใชในกิจกรรม/
กิจกรรมศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตําบกอ

เพ่ือจัดหาครุภัณฑเพ่ือใช
ในกิจกรรม/กิจกรรมศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบกอ

จัดหาครุภัณฑเพ่ือใชใน
กิจกรรม/กิจกรรมศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบกอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 85

สํานักงานปลัด
อบต.กอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร

7.7 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายไดของทองถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ2555(บาท) 2556 (บาท) 2557(บาท)

1 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนารายได
ของทองถิ่นใหตรงเปาหมาย
และจุดประสงค

จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่พ้ืนที่ตําบล
กอ 4 หมูบาน

10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สวนการคลัง อบต.
กอ

2 โครงการประชาสัมพันธการ
เสียภาษี

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนารายได
ของทองถิ่นใหตรงเปาหมาย
และจุดประสงค

ประชาสัมพันธจัดทําปายและ
ออกหนวยบริการเคลื่อนที่การ
เสียภาษีพ้ืนที่ตําบลกอ 4
หมูบาน

5,000.00 บาท
อบต.กอ

5,000.00 บาท
อบต.กอ

5,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สวนการคลัง อบต.
กอ

3 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี เพ่ือปรับปรุงและพัฒนารายได
ของทองถิ่นใหตรงเปาหมาย
และจุดประสงค

แผนที่ภาษี การเสียภาษีพ้ืนที่
ตําบลกอ 4 หมูบาน

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สวนการคลัง อบต.
กอ

4 โครงการลดขั้นตอนการ
ใหบริการประชาชน

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนารายได
ของทองถิ่นใหตรงเปาหมาย
และจุดประสงค

โครงการลดขั้นตอนการ
ใหบริการประชาชน
ประชาสัมพันธพ้ืนที่ตําบลกอ 4
หมูบาน

10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สวนการคลัง อบต.
กอ

๕ โครงการอบต.เคลื่อนที่ เพ่ือบริการสาธารณและอํานวย
ความสะดวกใหประชาชน
ตําบลกอ

เพ่ือบริการสาธารณและอํานวย
ความสะดวกใหประชาชนตําบล
กอ 4 หมูบาน

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สวนการคลัง อบต.
กอ

๖ โครงการผูชําระภาษีดีเดน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนารายได
ของทองถิ่นใหตรงเปาหมาย
และจุดประสงค

สนับสนุนและกระตุน การเสีย
ภาษีพ้ืนที่ตําบลกอ 4 หมูบาน

15,000.00 บาท
อบต.กอ

15,000.00 บาท
อบต.กอ

15,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนที่ไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สวนการคลัง อบต.
กอ
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บัญชีโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลกอ
อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน

ลําดับท่ี โครงการ/สถานท่ี เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
(บาท)

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2555-2557)

(หนา)

สอดคลองกับขอบเขต
ประเภทโครงการท่ีเกิน

ศักยภาพของอปท.

เหตุผลความจําเปนท่ีตอง
เสนอโครงการ

1. กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมถนนสายแกง
กอ พรอมกอสรางสะพาน

กอสรางถนน คสล. ตามแบบแปลน
ของสวนโยธา อบต.กอ

2,000,000.00 บาท
๓๒

ดานการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก

2. ปรับปรุงซอมแซมถนนสายบานกอทุงทาง
ไปน้ําตกกอ ตําบลกอ

ปรับปรุงซอมแซมถนนสายบานกอ
ทุงฯ ตามแบบแปลนของสวนโยธา
อบต.กอ

1,000,000.00 บาท
๓๒

ดานการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน

เพ่ือแกไขปญหาการ
คมนาคมในพ้ืนที่ตําบลกอ

3. ขยายผิวจราจร หมูที่ 1-4 กอขยายผิวจราจรถนนแอลสฟลติก
ตามแบบแปลนของสวนโยธาฯ

500,000.00 บาท
๓๒

ดานการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน

เพ่ือแกไขปญหาคมนาคม
ขนสงสินคารถบรรทุกหนัก

4. กอสรางคลองสงน้ํา  หมูที1่ กอสรางคลองสงน้ํา  หมูที1่ ตามแบบ
แปลนของสวนโยธา อบต.กอ

800,000.00 บาท ๓๓ ดานการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน

เพ่ือแกไขปญหาน้ําใน
การเกษตร ของประชาชน

5. กอสรางอาคารอเนกประสงคประจําตําบล
กอ (หอประชุมตําบล)

กอสรางอาคารอเนกประสงค ตาม
แบบแปลนของสวนโยธา ฯ

2,500,000.00 บาท
๕๘

ดานการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมตางๆในพ้ืนที่

6. กอสรางสนามกีฬาศูนยกีฬาตําบลกอ กอสรางศูนยกีฬาตําบลกอ
ตามแบบแปลนของสวนโยธา อบต.
กอ

3,000,000.00 บาท
๕๘

ดานการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน

เพ่ือสรางสถานที่ออกกําลัง
กายใหประชาชน

7. ขยายเขตบริการไฟฟาและใหบริการไฟฟา
สาธารณะ (ไฟก่ิง) หมูที่ 1-4

เพ่ือใหประชาชนมีกระแสไฟฟาใช 1,200,000.00 บาท
๓๗

ดานการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน

เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมที่อยู
อาศัยของประชาชน

8. กอสรางระบบประปา (ถังสูง)พรอมติดตั้ง
ระบบควบคุม หมูที่2และ๔

เพ่ือใหเกษตรกรไดมีน้ําเพ่ือใชในเพ่ือ
การอุปโภคบริโภค

800,000.00 บาท ๓๗ ดานการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน

เพ่ือแกไขปญหาขาดน้ําเพ่ือ
การอุปโภคบริโภค
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9. พลังงานแสงอาทิตย (โซลาเซลล)ตําบลกอ เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใชแบบ
ประหยัด

350,000.00 บาท
๓๗

ดานการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน

เพ่ือแกไขการขาดแคลน
ไฟฟา

บัญชีโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลกอ
อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน

ลําดับท่ี โครงการ/สถานท่ี เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
(บาท)

ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.2555-2557)

(หนา)

สอดคลองกับขอบเขต
ประเภทโครงการท่ีเกิน

ศักยภาพของอปท.

เหตุผลความจําเปนท่ี
ตองเสนอโครงการ

10. กอสรางหอกระจายขาวแบบไรสายประจําตําบล
กอและปรับปรุงซอมแซมหอกระจายขาว
หมูที่ 1-4

กอสรางหอกระจายขาวและ
ปรับปรุงซอมแซม ตามแบบ
แปลนของสวนโยธา อบต.
กอ

300,000.00 บาท
๖๐

ดานการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน

เพ่ือจัดหากอหอกระจายขาว
แบบไรสายประจําตําบล

11. กอสรางฝายก้ันเก็บน้ํา(ชลประทาน) หมูที่ 1 เพ่ือใหเกษตรกรไดมีน้ําเพ่ือ
ใชในการเกษตรในชวงฤดู
แลง

๔,800,000.00 บาท
(เกินศักยภาพ)

๓๓ ดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

เพ่ือสงเสริมการรวมกลุม
อาชีพและการใชประโยชน

จากทรัพยากรธรรมชาติ
12. กอสรางศาลาอเนกประสงคสุสานบานกอจอก

พรอมหองน้ํา
กอสรางหอกระจายขาว
ตามแบบแปลนของสวน
โยธา อบต.กอ

750,000.00 บาท ๖๐
ดานการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐาน
เพ่ือประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสารขององคการบริหาร
สวนตําบลกอ

13. กอสรางถนนลาดยางแอสฟลสติก หมูที่ 1-4 กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลสติก ตามแบบแปลนของ
สวนโยธา อบต.กอ

1,000,000.00 บาท ๓๓
ดานการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐาน
เพ่ือแกไขปญหาการ
คมนาคมไปยังพ้ืนที่

การเกษตร
14. กอสรางทาเทียบเรือแกงกอ เพ่ือใหมีความสะดวก

เรียบรอยในการขนสงทาง
1,100,000.00บาท

๔๖
ดานการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐาน
เพ่ือสรางทาเทียบเรือแกงกอ

รองรับการจราจรทางน้ํา
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น้ํา
15. กอสรางสะพานขามลําหวย เพ่ือใหเกษตรกรไดมีความ

สะดวกในการคมนาคม
2,200,000.00 บาท

๓๔
ดานการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐาน
เพ่ือแกไขปญหาคมนาคม

16. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1-4 เพ่ืออํานวยความสะดวก
คมนาคมภายในหมูบาน

1,984,000.00 บาท
๓๓

ดานการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน

เพ่ือแกไขปญหาการ
คมนาคมขนสง

17. กอสรางถนนบดอัดลูกรัง หมูที่ 1-4 เพ่ืออํานวยความสะดวก
คมนาคมไปพ้ืนที่การเกษตร

500,000.00 บาท
๓๒

ดานการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน

เพ่ือแกไขปญหาการ
คมนาคมขนสง

บัญชีโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลกอ
อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน

ลําดับท่ี โครงการ/สถานท่ี เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
(บาท)

ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.2555-2557)

(หนา)

สอดคลองกับขอบเขต
ประเภทโครงการท่ี

เกินศักยภาพของอปท.

เหตุผลความจําเปนท่ีตอง
เสนอโครงการ

19. กอสรางสระเก็บน้ําหวยโปง หมูที่ 4 เพ่ือใหเกษตรกรไดมีน้ําเพ่ือใชใน
การเกษตรในชวงฤดูแลง 2,000,000.00 บาท ๓๕

ดานการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน

เพ่ือแกไขปญหาการการขาด
แคลนน้ําเพ่ือการอุปโภคและ

บริโภค
20. กอสรางสระเก็บน้ําหวยขจวม หมูที่ 3 เพ่ือใหเกษตรกรไดมีน้ําเพ่ือใชใน

การเกษตรในชวงฤดูแลง 2,000,000.00 บาท ๓๕
ดานการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐาน
เพ่ือแกไขปญหาการการขาด
แคลนน้ําเพ่ือการอุปโภคและ

บริโภค
21. กอสรางสระเก็บน้ํา หมูที่ 1-4 เพ่ือใหเกษตรกรไดมีน้ําเพ่ือใชใน

การเกษตรในชวงฤดูแลง 3,000,000.00 บาท ๓๕
ดานการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐาน
เพ่ือแกไขปญหาการการขาด
แคลนน้ําเพ่ือการอุปโภคและ

บริโภค
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22. กอสรางสระเก็บน้ําหวยโปงคาหมูที่
1

เพ่ือใหเกษตรกรไดมีน้ําเพ่ือใชใน
การเกษตรในชวงฤดูแลง

3,000,000.00 บาท ๓๖
ดานการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐาน
เพ่ือแกไขปญหาการการขาด
แคลนน้ําเพ่ือการอุปโภคและ

บริโภค
23. กอสรางสระเก็บน้ําหวยมวงแกว เพ่ือใหเกษตรกรไดมีน้ําเพ่ือใชใน

การเกษตรในชวงฤดูแลง
2,000,000.00 บาท ๓๕

ดานการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน

เพ่ือแกไขปญหาการการขาด
แคลนน้ําเพ่ือการอุปโภคและ

บริโภค
24. จัดซ้ือเครื่องกําเนิดไฟฟา เพ่ือใหมีเครื่องกําเนิดไฟฟาไวใชใน

กรณีฉุกเฉิน
150,000.00 บาท ๓๗ ดานการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐาน
เพ่ือแกไขการขาดแคลนไฟฟา

25. กอสรางระบบประปา หมูที่ 2 เพ่ือใหเกษตรกรไดมีน้ําเพ่ือใชใน
เพ่ือการอุปโภคบริโภค

800,000.00 บาท ๓๘ ดานการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน

เพ่ือแกไขปญหาขาดน้ําเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค

26. ขุดสระน้ําหวยลวา เพ่ือใหเกษตรกรไดมีน้ําเพ่ือใชใน
การเกษตรในชวงฤดูแลง

1,867,000.00 บาท ๓๕ ดานการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน

เพ่ือแกไขปญหาการคมนาคม
ไปยังพ้ืนที่การเกษตร
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บัญชีโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลกอ
อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน

ลําดับท่ี โครงการ/สถานท่ี เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
(บาท)

ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.2555-2557)

(หนา)

สอดคลองกับ
ขอบเขตประเภท
โครงการท่ีเกิน

ศักยภาพของอปท.

เหตุผลความจําเปนท่ีตอง
เสนอโครงการ

27. กอสรางสระเก็บน้ําหวยหนองตอม หมูที่ 4 เพ่ือใหเกษตรกรไดมีน้ําเพ่ือ
ใชในการเกษตรในชวงฤดู
แลง

2,000,000.00 บาท ๓๖
ดานการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน
เพ่ือแกไขปญหาการการขาด
แคลนน้ําเพ่ือการอุปโภคและ

บริโภค
28. ขุดลอกลําหวยแมกอ เพ่ือใหเกษตรกรไดมีน้ําเพ่ือ

ใชในการเกษตรในชวงฤดู
แลง

1,900,000.00 บาท
๓๖

ดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

เพ่ือแกไขปญหาการการขาด
แคลนน้ําเพ่ือการอุปโภคและ

บริโภค
29. กอสรางฝายตนน้ําลําธาร (ฝายแมว) เพ่ือใหเกษตรกรไดมีน้ําเพ่ือ

ใชในการเกษตรในชวงฤดู
แลง

20,000.00 บาท
๓๖

ดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

เพ่ือแกไขปญหาการการขาด
แคลนน้ําเพ่ือการอุปโภคและ

บริโภค
30. ปรับปรุงซอมแซมฝายสระ อางเก็บน้ํา คลองสง

น้ํา รางริน
เพ่ือใหเกษตรกรไดมีน้ําเพ่ือ
ใชในการเกษตรในชวงฤดู
แลง

200,000.00 บาท
๓๖

ดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

เพ่ือแกไขปญหาการการขาด
แคลนน้ําเพ่ือการอุปโภคและ

บริโภค
31. โครงการกองทุนฟนฟูกลุมอัดถานเทียมและ

สงเสริมพัฒนาการทําถานเทียม
เพ่ือใหเกษตรกรเกิดการ
รวมกลุมและสรางงาน
นอกจากการเกษตร

250,000.00 บาท ๔๐ ดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

เพ่ือสงเสริมการรวมกลุมอาชีพ
และการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ
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สวนที่ 6
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.

2548 กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  อาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ. 2548 ขอ 28 องคการบริหารสวนตําบลกอจึงแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น  ตามคําสั่ง  อบต.กอ  ที่ 229/2553 ลงวันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ประกอบดวย

1.นายบุญสม ริเรือน ประธานสภา อบต.กอ ประธานกรรมการ
2. นางสาย หมวกขจุม สมาชิกสภา  อบต.กอ กรรมการ
2. นางสาคร ลิเลือน สมาชิกสภา  อบต.กอ กรรมการ
3. นายสมชาย สุวรรณชัย ประชาคมตําบล กรรมการ
4. นางตอย กันทาติ ประชาคมตําบล กรรมการ
5. นายประยูร   วันหลี ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6. นายแสงอรุณ ตุนแกว ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7. ผูอํานวยการโรงเรียนบานกอจัดสรร กรรมการ
8. หัวหนาสถานีอนามัยตําบลกอ กรรมการ
10. นายละออ      อูทรัพย รองนายกอบต.กอ กรรมการ
11. นายบัญญัติ  วันหลี รองนายกอบต.กอ กรรมการ

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลมีอํานาจหนาที่  ดังนี้
1. กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผล     และเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น   คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง   ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป  ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน

4. แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล

การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีฐานคิดวาระบบ
ติดตามและระบบประเมินผลไมอาจแยกตัวออกจากระบบบริหารแผนทั้งหมด
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ดังนั้นระบบอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นกอนหนาที่แผนพัฒนาจะดําเนินการ  จึงเปนเหมือนบริบทที่ยอมสงผล

ตอการบริหารแผน  และจะสงผลตอการติดตามและประเมินผลดวยเชนกัน  จึงมีกรอบแนวคิดการวางระบบการ
ติดตามและประเมินผลที่แสดงจุดเร่ิมตนของระบบการติดตาม วาเร่ิมจากการไดรับทรัพยากรไปเพื่อดําเนินงาน
โดยจุดมุงเนนการติดตามการใชทรัพยากรเมื่อเทียบกับเวลา (Input  monitoring) และการติดตามความกาวหนา
ของผลการดําเนินงานเมื่อเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว (Performance  monitoring) การวางระบบติดตามจึง
เปนการสรางระบบเพื่อที่จะนําไปสูการปรับปรุงแกไขในเชิงการบริหารแผน  เพื่อใหงานดําเนินตอไปจนจบตาม
เวลา และยังจะมีระบบประเมินผลมาประเมินวาเมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในสวนของผลผลิต (Output) และผลลัพธ
(Outcome) วาเปนไปตามเปาหมายที่ต้ังไวหรือเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวลวงหนาเพียงใด

องคการบริหารสวนตําบลกอไดกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลโดยใชแนวทางตามคูมือการ
ติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

1. สวนของกระบวนการติดตาม (Process) คือชวงของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป  ซึ่ง
เปนการติดตามผลขั้นกลางของแผนพัฒนาสามปวาเปนไปตามแผนยุทธศาสตรของทองถิ่น ที่ไดกําหนดไว
หรือไม  การติดตามในขั้นตอนนี้เปนชวงที่ทําใหทราบวาแผนพัฒนาสามปที่ไดกําหนดไวดีหรือไมสามารถวัด
ไดจริงหรือเปลา  นอกจากนี้การติดตามในทุกชวงของแผนยังสามารถเปนสัญญาณเตือนภัยลวงหนาวาแผน
ยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไวสามารถไปตามเปาหมายที่ต้ังไวไดหรือไม  เพื่อใหบุคคลที่เกี่ยวของสามารถระดม
ความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานที่จะสามารถนําไปสูการบรรลุแผนที่กําหนดไวได  โดยเคร่ืองมือที่
องคการบริหารสวนตําบลกําหนดใหใชในการติดตามผลการดําเนินงานไดแก  แบบติดตามผลการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งประกอบไปดวยการติดตามการดําเนินงานของโครงการและการ
เปลี่ยนแปลงโครงการ  การติดตามการใชจายงบประมาณ  การติดตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ตลอดจนปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน

2. สวนของการประเมินผลลัพธ (Output  Goal) เปนการติดตามผลชวงสุดทายซึ่งจะแสดงใหเห็น
วาเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานของแผนสามปที่ผานมา  ผลที่เกิดขึ้นเปนไปตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวหรือไม
โดยมีเคร่ืองมือที่ใชในการประเมินผลลัพธ  ไดแก  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร (แบบรายงาน
ที่ 3/1) โดยมีเนื้อหาที่สําคัญในการประเมินไดแก  ความพึงพอใจของผูเกี้ยวของตอผลการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลในภาพรวม  และแบบประเมินความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของตอการดําเนินงานในแต
ละยุทธศาสตร  และการเปลี่ยนแปลงชุมชน

การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกําหนดหวงเวลาในการติดตามประเมินผล  ดังนี้
การติดตามไดกําหนดใหมีการติดตามผลการดําเนินงา  รายไตรมาส 4 ไตรมาส  ไดแก

1. ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคมของทุกป)
2. ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคมของทุกป)
3. ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายนของทุกป)
4. ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายนของทุกป)

การประเมินผลกําหนดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมปละ 1 คร้ัง  ภายในสิ้น
ปงบประมาณของทุก ๆ ป (กันยายน)
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ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ

ประเมินผลตอผูบริหารทองถิ่น  เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นนําเสนอตอสภาทองถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน ภายในเดือน
ธันวาคมของทุก ๆ ป



~ 104 ~


