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วันท่ี 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น. เทศบาลตําบลก้อ นําโดยนายชุมพร มะโน นายกเทศมนตรีตําบล
ก้อ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตําบลก้อ โดยได้รับเกียรติจากท่าน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน นายวรยุทธ เนาวรันต์ ท่านนายอําเภอลี้ พัฒนาชุมชนอําเภอลี้ ผู้อํานวยการศูนย์บริการการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอลี้ ท้องถ่ินอําเภอลี้ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลก้อ ผู้อํานวย
อํานวยการโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร สถานีตํารวจภูธรก้อ กํานันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตําบลก้อ ภาคีเครือข่าย และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการเพ่ือคัดเลือกเทศบาลตําบล ประเภทโดดเด่น โดยมี นายวิบูลย์ สงวน
พงศ์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ พร้อมคณะ เพ่ือตรวจประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีการบริหารท่ีดี 
ประเภทโดดเด่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การเมินรอบสุดท้าย ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลก้อ 
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 
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ประจําเดือน สิงหาคม  2562 ฉบับที่  8 คร้ังที่  1 



 

 

 

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 
เทศบาลตําบลก้อ นําโดยนายจิรวัฒน์ เตชะอินทร์ 
เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลก้อ นางสาวจตุ
พร จาตา ปลัดเทศบาลตําบลก้อ ร่วมกิจกรรม
สนับสนุนกลุ่มเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่
อําเภอลี้ เข้าศึกษาดูงาน พื้นที่ม่อนแจ่ม อําเภอแม่
ริม จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดลําพูน นําคณะศึกษาดู
งานโดย ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูรญ์ นายก อบจ
.ลําพูน พร้อมนายเสริมชัย ลี้เขียววงศ์ ปลัด อบจ
ลําพูน หน่วยงานราชการ และผู้ประกอบการกลุ่ม
เคร ือข่ายด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อําเภอลี้ ร่วม
แลกเปลี่ยนความรู้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบนพื้นที่
ม่อนแจ่ม รับการถ่ายทอดวิธีการทํางานจาก
เจ้าของธุรกิจในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก นาย
สุรินทร์ นทีไพรวัลย์ ผู้ใหญ่บ้าน และนายวิชิต 
เมธาอนันต์กุล ประธานกลุ่ม วิสาหกิจชุม
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจ่ม เพื่อนํากลับไปปรับ
ใช้ในพื้นที่อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

ประจําเดือน สิงหาคม  2562 ฉบับที่  

 

 

เวลา 08.30 น .
เทศบาลตําบลก้อ นําโดยนายจิรวัฒน์ เตชะอินทร์ 
เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลก้อ นางสาวจตุ

อ ร่วมกิจกรรม
สนับสนุนกลุ่มเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่

เข้าศึกษาดูงาน พื้นที่ม่อนแจ่ม อําเภอแม่
ริม จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดลําพูน นําคณะศึกษาดู

นิรันดร์ ด่านไพบูรญ์ นายก อบจ .
ลําพูน พร้อมนายเสริมชัย ลี้เขียววงศ์ ปลัด อบจ
ลําพูน หน่วยงานราชการ และผู้ประกอบการกลุ่ม

 ือข่ายด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อําเภอลี้ ร่วม
แลกเปลี่ยนความรู้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบนพื้นที่
ม่อนแจ่ม รับการถ่ายทอดวิธีการทํางานจาก
เจ้าของธุรกิจในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก นาย
สุรินทร์ นทีไพรวัลย์ ผู้ใหญ่บ้าน และนายวิชิต 
เมธาอนันต์กุล ประธานกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจ่ม เพื่อนํากลับไปปรับ

ฉบับที่  8 คร้ังที่  1 
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วนัที� 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. เทศบาลตาํบลกอ้ นาํโดยนายชุมพร มะโน นายกเทศมนตรี
ตาํบลกอ้ นางสาวจตุพร จาตา ปลดัเทศบาลตาํบลกอ้ ร่วมใหก้ารตอ้นรับคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จงัหวดัลาํพนู เพื�อติดตาม ผลการดาํเนินโครงการตามแผนปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ของจงัหวดัลาํพนู ในเขตพื5นที�ตาํบลกอ้ ร่วมรับฟังการรายงานผลการดาํเนินโครงการในเขตพื5นที�
รับผดิชอบ ณ เทศบาลตาํบลกอ้ 

ประจําเดือน สิงหาคม  2562 ฉบับที่  8 คร้ังที่  1 
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วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตําบลก้อ นาํโดย นางสาวจตุพร จาตา 
ปลัดเทศบาลตําบลก้อ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเฝ้าระวังโรคติดต่อและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ตําบลก้อ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้
ผู้ปกครองเด็กได้มีความรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อของเด็กปฐมวัยได้อย่าง
ถูกต้อง 

ประจําเดือน สิงหาคม  2562 ฉบับที่  8 คร้ังที่  1 
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วนัที� 12 สิงหาคม 2562 เทศบาลตาํบลกอ้ นาํโดยนายชุมพร มะโน นายกเทศมนตรีตาํบลกอ้ คณะ
ผูบ้ริหาร พนักงานเทศบาลตาํบลกอ้ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชยัมงคลและถวายเครื�องราชสักการะ 
สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิติ:  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พนัปีหลวง เนื�องในโอกาสวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยมี นายวิวฒัน์ จนัทร์โอภาส นายอาํเภอลี5  เป็นประธานใน
พิธีและกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชยัมงคล ณ หอประชุมที�วา่การอาํเภอลี5 ) 

 ประจําเดือน สิงหาคม  2562 ฉบับที่  8 คร้ังที่  1 



 

 

8

6 

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. เทศบาลตําบลก้อ นําโดย นายชุมพร มะโน 
นายกเทศมนตรีตําบลก้อ ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
(นายจํารักษ์ กันเพ็ชร) เพื่อติดตามผลการดาํเนินงานของเทศบาลตําบลก้อ ตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทยและนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ตามโครงการงบเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน และตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้อ
จัดสรร เทศบาลตําบลก้อ 
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วันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 17.00 น. เทศบาลตําบลก้อ นําโดย นายชุมพร มะโน 
นายกเทศมนตรีตําบลก้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนตําบลก้อ 
ร่วมงานเทศกาลลําไยของดีอําเภอลี้ ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2562 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ ลําไยของอําเภอลี้ ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ โดยได้รับเกียรติจาก นาย
สําเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส 
นายอําเภอลี้กล่าวรายงานการจัดงานเทศกาลลําไยและของดี อําเภอลี้ ณ ตลาดประชารัฐเทศบาลตําบล
วังดิน อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 
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ประจําเดือน สิงหาคม  2562 ฉบับที่  8 คร้ังที่  1 

 



 

 

 

วันที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตําบลก้อ นําโดย นาย
ชุมพร มะโน นายกเทศมนตรีตําบลก้อ ร่วมกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์จังหวัดลําพูน ส่งมอบห้องน้ําที่ทําการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วให้ นางนํา นครจีน และนาง
อาลี ธิดา ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลก้อ ตามโครงการของขวัญปีใหม่ 2562 "บ้านปันสุข
เพื่อผู้สูงอายุ"กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
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ประจําเดือน สิงหาคม  2562 ฉบับที่  8 คร้ังที่  1 

 



 

 

วันท่ี 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
09.00 น. เทศบาลตําบลก้อ นําโดย นายชุมพร มะโน 
นายกเทศมนตรีตําบลก้อ เป็นประธานเปิดโครงการ
ถ่ ายทอดภู มิ ปัญญา ผู้ สู งอา ยุตํ าบลก้อ ประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือฝึกทักษะผู้นวดสามารถ
การนวดแผนไทยในลักษณะการนวดเพ่ือสุขภาพได้
อย่างถูกต้องและปลอดภัยขยายผลสู่ครอบครัวและ
ชุมชน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุตําบลก้อ 

ประจําเดือน สิงหาคม  2562 ฉบับที่  

 

.2562 เวลา 
เทศบาลตําบลก้อ นําโดย นายชุมพร มะโน 

นายกเทศมนตรีตําบลก้อ เป็นประธานเปิดโครงการ
ถ่ ายทอดภู มิ ปัญญา ผู้ สู งอา ยุตํ าบลก้อ ประจํา ปี

เพ่ือฝึกทักษะผู้นวดสามารถ
การนวดแผนไทยในลักษณะการนวดเพ่ือสุขภาพได้
อย่างถูกต้องและปลอดภัยขยายผลสู่ครอบครัวและ
ชุมชน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ

ฉบับที่  8 คร้ังที่  1 
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ประจําเดือน สิงหาคม  2562 ฉบับที่  8 คร้ังที่  1 

วันท่ี 28 สิงหาคม 2562 เทศบาลตําบลก้อ รับการตรวจประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจําปี 2562 
ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเทศบาลตําบลก้อ มีความมุ่งหมายและ
เล็งเห็นความสําคัญต่อการพัฒนาการบริหารจัดการ และการดําเนินงานของเทศบาลตําบลก้อ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และมุ่งแก้ไขปัญหาเป็นสําคัญ โดยตระหนักถึงความสําคัญของหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิง หลักความโปร่งใส ในการบริหารงาน หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักการทํางานในรูปแบบเครือข่ายท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมี นายชุมพร มะโน นายกเทศมนตรีตําบลก้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี 
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนชุมชน ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลตําบลก้อ 
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