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ก 
ค าน า 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณ
จากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น เสร็จเรียบร้อยแล้ว
นั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 เทศบาลต าบลก้อ ได้ประกาศใช้แผนการ
ด าเนินงานเทศบาลต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการติดตามประเมินผลแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบครึ่งปีแรก การน าแผนงานโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ.2561-2564 และได้น าไปสู่การจัดท างบประมาณประจ าปี ซึ่งเป็นไปตามแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.
2562 น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
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บทน ำ 
 เทศบาลต าบลก้อได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบล ก้อ และอนุมัติโดยนายอ าเภอลี้ได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน 
ตามประกาศเทศบาลต าบลก้อ เรื่องประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ลงวันที่  5 กันยายน 
2561 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ 26 และข้อ 27 ก าหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิด
ประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 
และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 เทศบาลต าบลก้อ จึงได้จัดท าแผนด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครองส่วน
ท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่ง ใสและ
สามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะ
พ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เทศบาลมาก 

เทศบาลต าบลก้อ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 4 ปี (2561-
2564)  และได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซ่ึงเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับการจัดท างบประมาณประจ าปี   
เนื่องจากมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนการ โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี 
โดยครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี  และมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  เพ่ือให้สอดคล้องกับแผน 2 
ประเภทนั้น เพ่ือเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 เทศบาลต าบลก้อโดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลก้อ และ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  จึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2562 โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ
เทศบาลต าบลประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562 ของเทศบาลต าบลก้อ ขึ้นและเพ่ือก าหนดแนวทางในการ
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ด าเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562   มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการท างานเกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืนๆ  รวมทั้งการจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการการติดตามการประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก
มากขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผลแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 

1.เพ่ือให้การด าเนินงานการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562  ของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

2.เพ่ือให้การติดตามประเมินผลและการตรวจสอบการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่
ปีไปปฏิบัติใช้มีความสะดวกและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของ เทศบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณ
จากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น เสร็จเรียบร้อยแล้ว
นั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 เทศบาลต าบลก้อ ได้ประกาศใช้แผนการ
ด าเนินงานเทศบาลต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการติดตามประเมินผลแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบครึ่งปีแรก การน าแผนงานโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ.2561-2564 และได้น าไปสู่การจัดท างบประมาณประจ าปี ซึ่งเป็นไปตามแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.
2562 น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
 
กำรติดตำมและประเมินผลแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ.2562 

การติดตามและประเมินผลแผนด าเนินงานของเทศบาลต าบลก้อ (รอบแรก  ระหว่างเดือนตุลาคม 
พ.ศ.2561 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2562) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลก้อ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลก้อ  การติดตามและ
ประเมินผลแผนการด าเนินงาน ด าเนินกิจกรรม การปฏิบัติราชการ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในเขตเทศบาล
ต าบลก้อ  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น  โดยการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบแรก 
ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕61 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖2 การพิจารณาโดยใช้ข้อมูลการด าเนินงานจาก
ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
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แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เทศบำลต ำบลก้อ อ ำเภอลี้ จังหวัดล ำพูน  รวม

ทั้งสิ้น 121 กิจกรรม/โครงกำร ประกอบด้วยดังนี้ 
1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร สู่เมืองแห่ง
ทุนทำงวัฒนธรรม 

1.1.แผนงำนเคหะและชุมชน 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 

1. โครงการทดสอบคุณภาพน้ า
เพ่ือสุขอนามัยของประชาชน
ต าบลก้อ 

ค่าใช้จ่ายในการส่งวิเคราะห์คุณภาพน้ าไป
ยังหน่วยงานที่รับตรวจ 

20,000 

2. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้อ
จอก หมู่ที่ 3 ต าบลก้อ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านก้อ
จอก หมู่ที่ 3 ต าบลก้อ ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร  ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 560 ตาราง
เมตร พร้อมไหล่ดินลูกรังตามสภาพ 

300,000 

3. โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์บ้านก้อท่า หมู่ที่ 
4 ต าบลก้อ 

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านก้อท่า 
หมู่ที่ 4 ต าบลก้อ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 12 เมตร สูง 2.70 เมตร  

329,000 

4. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 
1 ต าบลก้อ 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอลี้ 
เพ่ือเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 ต าบลก้อ 

300,000 

5. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าครัวเรือนประชาชนบ้านก้อ
หนอง หมู่ที่ 2 ต าบลก้อ 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอลี้ 
เพ่ือเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าครัวเรือน
ประชาชนบ้านก้อหนอง หมู่ที่ 2 ต าบลก้อ 

35,000 

6. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรบ้านก้อหนอง หมู่ที่ 
2 ต าบลก้อ 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอลี้ 
เพ่ือเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
บ้านก้อหนอง หมู่ที่ 2 ต าบลก้อ 

265,000 

7. จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก 5 เมตร 
จ านวน 1 อัน อันละ 3,500 บาท 

3,500 

8. จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง แบบหล่อลูกปูนทรงเหลี่ยม จ านวน 1 
แท่ง จ านวน 2 ชุด ชุดละ 8,500 บาท 

17,000 

9. จัดซื้อคุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล 
แบบที่ 2 จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 

30,000 
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30,000 บาท 
10. จัดซื้อคุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง

หมึกพิมพ์ จ านวน 2 เครื่อง เครื่องละ 
4,300 บาท 

8,600 

11. จัดซื้อคุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 
1 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท 

2,500 

12. จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ล าโพงฮอนล์ปาก ขนาด 15 นิ้ว จ านวน 
20 ตัว ตัวละ 1,610 บาท 

32,200 

รวม   1,342,800 
 
2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ เกษตรและกำรท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมชุมชน 

2.1.แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 

1. โครงการจ้างเด็กนักเรียน 
นักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดภาค
เรียนตามนโยบายรัฐบาล 

จ้างเด็กนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานช่วง
ปิดภาคเรียนตามนโยบายรัฐบาล 

60,000 

2. โครงการบริหารจัดการศูนย์
ประสานงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของเทศบาล
ต าบลก้อ (ศตส.ทต.ก้อ) 

จัดอบรม จัดนิทรรศการ ฯลฯ ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ฯลฯ 

20,000 

3. โครงการประชารัฐร่วมใจสร้าง
หมู่บ้านปลอดภัยยาเสพติด
ต าบลก้อ 

เป็นค่าใช้จ่าย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 

10,000 

4. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นค่าใช้จ่าย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าเหมาจัดเตรียมสถานที่ 
ฯลฯ 

40,000 

5. โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน
สตรีสากลกลุ่มสตรีแม่บ้าน
ต าบลก้อ 

เป็นค่าใช้จ่าย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง ฯลฯ 

10,000 

6. โครงการสร้างคุณค่าภูมิปัญญา
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัดเตรียม
สถานที่ ฯลฯ 

10,000 

7. โครงการอบรมป้องกันและ เป็นค่าใช้จ่าย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 10,000 
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แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ฯลฯ 

8. โครงการสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มเย็บผ้านวมด้วยมือ
ต าบลก้อ 

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเย็บผ้านวม
ด้วยมือต าบลก้อ 

30,000 

9. โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
กลุม่พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้าน
ก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 ต าบลก้อ 

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพ
ผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 

30,000 

10. โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มอาชีพปลาย่างรมควัน บ้าน
ก้อท่า หมู่ที่ 4 ต าบลก้อ 

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพปลา
ย่างรมควัน บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 

12,000 

11. โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแปรรูปและถนอมอาหาร
ต าบลก้อ 

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปและ
ถนอมอาหารต าบลก้อ 

12,000 

12. โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มอาชีพเย็บผ้าบาร์ติกบ้านก้อ
ท่า หมู่ที่ 4 ต าบลก้อ 

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเย็บผ้า
บาร์ติกบ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 ต าบลก้อ 

12,000 

รวม   256,000 
 
2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ เกษตรและกำรท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมชุมชน 

2.2.แผนงำนศำสนำวัฒนำธรรมท้องถิ่น 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 

1. โครงการประเพณีปีใหม่เมือง
ต าบลก้อ 

จัดงานประเพณีปีใหม่เมืองต าบลก้อ 
ค่าใช้จ่ายค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ
เครื่องด าหัว ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ 
ฯลฯ 

59,000 

2. โครงการประเพณียี่เป็ง (ลอย
กระทง) 

จัดงานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) 
ค่าใช้จ่ายค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์โคมลอย โคมหรี่ ค่าจ้างเหมาจัด
สถานที่ ฯลฯ 

120,000 

3. โครงการฟังเทศน์ ฟังธรรม
บ้านก้อหนอง หมู่ที่ 2 ต าบล
ก้อ 

จัดกิจกรรมฟังเทศน์ ฟังธรรม บ้านก้อ
หนอง หมู่ที่ 2 ค่าใช้จ่ายค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุประกอบพิธีกรรม

5,000 
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ทางศาสนา ฯลฯ 
4. โครงการร่วมงานประเพณีปี

ใหม่เมืองอ าเภอลี้ 
ร่วมงานประเพณีปีใหม่เมืองอ าเภอลี้ 
ค่าใช้จ่ายค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ฯลฯ 

5,000 

5. โครงการร่วมงานประเพณี
ลอยกระทงอ าเภอลี้ 

ร่วมงานประเพณีลอยกระทงอ าเภอลี้ 5,000 

6. โครงการร่วมสรงน้ าสามครูบา
และพระธาตุหริภุญชัย 

ร่วมงานสรงน้ าสามครูบาและพระธาตุหริ
ภุญชัย ค่าใช้จ่ายค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าวัสดุประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ฯลฯ 

5,000 

7. โครงการแห่งเทียนพรรษา จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ค่าใช้จ่าย
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ฯลฯ 

5,000 

8. โครงการท าบุญหัวฝาย อุดหนุนวัดบ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 ต าบลก้อ 15,000 
9. โครงการสืบสานประเพณีสรง

น้ าพระธาตุสลีเวียงก้อ 
อุดหนุนวัดก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 ต าบลก้อ 50,000 

10. โครงการสรงน้ าวัดบ้านเก่า อุดหนุนวัดก้อยืน หมู่ที่ 3 ต าบลก้อ 15,000 
11. โครงการสืบสานประเพณีสรง

น้ าพระธาตุสลีทันใจ 
อุดหนุนวัดก้อยืน หมู่ที่ 3 ต าบลก้อ 50,000 

12. โครงการท าบุญสรงน้ าพระ
พุทธบาทผาตั้ง 

อุดหนุนวัดก้อยืน หมู่ที่ 3 ต าบลก้อ 50,000 

13. โครงการตัดหญ้าสองข้างทาง
พัฒนาและรักษา
สภาพแวดล้อมแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ตัดหญ้าสองข้างทางพัฒนาและรักษา
สภาพแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว ค่าใช้จ่าย 
ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทางเพ่ือ
ปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาสภาพแวดล้อม
แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ 

20,000 

14. โครงการเทศกาลกินปลา จัดกิจกรรมเทศกาลกินปลา ค่าใช้จ่าย 
ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ 
อุปกรณ์ เงินรางวัล ฯลฯ 

30,000 

15. โครงการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี 
และแหล่งท่องเที่ยวในต าบล
ก้อ 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวัฒนธรรม
ประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวในต าบลก้อ 
ค่าใช้จ่าย ค่าจ้างเหมาจัดท าสื่อ สิ่งพิมพ์ 
วารสาร แผ่นพับ ฯลฯ 

10,000 

16. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในต าบล
ก้อ 

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในต าบลก้อ ค่าใช้จ่าย ค่าจัดซื้อ
บ่อปลูก ดินปลูก ต้นไม้ จ้างเหมาแรงงาน 
ฯลฯ 

40,000 

รวม   484,000 
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3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสังคมคุณภำพชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
3.1.แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 

1. โครงการกิจกรรมวันคนพิการ
ต าบลก้อ 

จัดกิจกรรมวันคนพิการต าบลก้อ ค่าใช้จ่าย 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 

10,000 

2. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบล
ก้อ 

จัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัว
ต าบลก้อ ค่าใช้จ่าย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
วิทยากร อาหารพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ 

10,000 

3. โครงการบ้านท้องถิ่น เทิดไท้
องค์ราชินี ซ่อมแซมสภาพที่
อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 

ก่อสร้าง/ซ่อมแซมสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่
ผู้ สู งอ ายุ  ผู้ ย าก ไร้  ผู้ ด้ อย โอกาส  ตาม
โครงการบ้านท้องถิ่น เทิดไท้องค์ราชินี 
ค่าใช้จ่าย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

60,000 

4. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยหนาวให้
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ 

จัดซื้อวัสดุเครื่องกันหนาว 60,000 

5. โครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ จัดกิ จกรรมให้ กับผู้ สู งวัย ใส่ ใจสุ ขภาพ 
ค่าใช้จ่าย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วิทยากร 
อาหารพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ 

10,000 

6. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กและเยาวชน 

จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชน ค่าใช้จ่าย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
วิทยากร อาหารพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ 

10,000 

7. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
แล ะผู้ ด้ อย โอกาส  ค่ า ใช้ จ่ าย  ค่ าป้ าย
ประชาสัมพันธ์  วิทยากร อาหารพร้อม
เครื่องดื่ม ฯลฯ 

10,000 

8. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง 

กิจกรรมการพัฒ นาคุณ ภาพชี วิ ตสตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง 
ค่าใช้จ่าย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วิทยากร 
อาหารพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ 

10,000 

9. โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
ตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและตรวจเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ค่าใช้จ่าย 
ค่ าป้ ายป ระชาสั ม พันธ์  วั สดุ  อุป กรณ์ 
วิทยากร ฯลฯ 

20,000 

รวม   200,000 
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3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสังคมคุณภำพชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
3.2.แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 

 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 

1. โครงการกิจกรรมพิธีสวน
สนามเนื่องในวัน อปพร. 

ร่วมกิจกรรมและจัดกิจกรรมพิธีสวนสนาม
เนื่องในวัน อปพร. และค่าใช้จ่ายค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ จัดเตรียมสถานที่พิธีการ 
ฯลฯ 

5,000 

2. โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ค่าใช้จ่ายค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ 
อุปกรณ์ ฯลฯ 

20,000 

3. โครงการเฝ้าระวังหมู่บ้าน
ปลอดภัยห่างไกล
อาชญากรรม 

จัดกิจกรรมเฝ้าระวังหมู่บ้านปลอดภัย
ห่างไกลอาชญากรรมโดยเจ้าหน้าที่ประจ า
ศูนย์ อปพร. ค่าใช้จ่ายค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 

5,000 

4. โครงการสานเสวนาเสริมสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง
สมานฉันท์ในพ้ืนที่ต าบลก้อ 

จัดการประชุมเสวนาเสริมสร้างความ
สามัคคีปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่ต าบล
ก้อ ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุ อุปกรณ์ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ อาหารว่าง ฯลฯ 

5,000 

5. โครงการแก้ไขปัญหาหมอก
ควันในพื้นที่ต าบลก้อ 

กิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควัน
ในพ้ืนที่ต าบลก้อ ค่าใช้จ่าย ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 

76,000 

6. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)ต าบลก้อ 

ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)ต าบลก้อ ค่าใช้จ่าย ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 

30,000 

7. โครงการติดตั้งเสาสัญญาณ
สื่อสารพร้อมอุปกรณ์ 

จ้างเหมาติดตั้งเสารับส่งสัญญาณวิทยุ
สื่อสาร พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง 

120,000 

รวม   261,000 
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4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

4.1.แผนงำนกำรเกษตร 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 

1. โครงการคลินิกเกษตร จัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตร 
ค่าใช้จ่ายค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ 
อุปกรณ์ ฯลฯ 

5,000 

2. โครงการบริการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร 

จัดกิจกรรมศูนย์บริการการถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร ค่าใช้จ่ายค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 

10,000 

3. โครงการร่วมงานล าไยจังหวัด
ล าพูน 

เข้าร่วมกิจกรรมงานล าไยจังหวัดล าพูน 
ค่าใช้จ่ายค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ 
อุปกรณ์ ฯลฯ 

5,000 

4. โครงการร่วมงานล าไยอ าเภอ
ลี้ 

เข้าร่วมกิจกรรมงานล าไยอ าเภอลี้ 
ค่าใช้จ่ายค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ 
อุปกรณ์ ฯลฯ 

5,000 

รวม   25,000 
 
4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

4.2.แผนงำนงำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำและป่ำไม้ 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 

1. โครงการก่อสร้างฝายแม้ว จัดกิจกรรมก่อสร้างฝายแม้ว ค่าใช้จ่าย
เพ่ือจ้างเหมาจัดท าฝายแม้ว ฯลฯ 

40,000 

2. โครงการน้ าคือชีวิต ศาสตร์
พระราชาสู่แปลงเกษตร
ผสมผสานประชารัฐ 

จัดกิจกรรมโครงการน้ าคือชีวิต ศาสตร์
พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชา
รัฐ ค่าใช้จ่ายค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ต้น
กล้าพันธุ์ไม้ ฯลฯ 

10,000 

3. โครงการปล่อยปลา สัตว์น้ า
เฉลิมพระเกียรติ 

จัดกิจกรรมปล่อยปลาและสัตว์น้ าเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติ ค่าใช้จ่ายค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมารถขนส่งลูก
ปลา พันธุ์ปลาต่างๆ ฯลฯ 

5,000 
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4. โครงการลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ 

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
ค่าใช้จ่ายค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้าง
เหมารถขนส่งต้นกล้าพันธุ์ไม้ ฯลฯ 

5,000 

5. โครงการฝึกอบรมทบทวน 
รสทป. (ราษฎรอาสาสมัคร
พิทักษ์ป่า) เทศบาลต าบลก้อ 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมทบทวน รสทป. 
(ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า) เทศบาล
ต าบลก้อ ค่าใช้จ่ายค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ้างเหมาท าอาหาร วิทยากร ฯลฯ 

10,000 

6. โครงการแหล่งเรียนรู้แปลง
สาธิตผักสวนครัวรั้วกินได้ 

จัดท าแหล่งเรียนรู้แปลงสาธิตผักสวนครัว
รั้วกินได้ ค่าใช้จ่ายค่าป้ายประชาสัมพันธ์  

10,000 

รวม   80,000 
 
5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมคุณภำพชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

5.1.แผนงำนกำรศึกษำ 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 

1. โครงการซักซ้อมการอพยพ
กรณีฉุกเฉินในสถานศึกษา 

กิจกรรมซักซ้อมการป้องกันภัยการอพยพ
กรณีฉุกเฉินในสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรม/ซักซ้อมแผน ค่าตอบแทน
วิทยากร อาหาร ฯลฯ 

10,000 

2. โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ ค่าใช้จ่ายค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ อาหาร ฯลฯ 

5,000 

3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ค่าใช้จ่ายค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ 
อุปกรณ์ ฯลฯ 

10,000 

4. โครงการเผยแพร่กิจกรรม
วิชาการเด็กปฐมวัย 

กิจกรรมเผยแพร่วิชาการเด็ก ค่าใช้จ่ายค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 

5,000 

5. โครงการพาน้องท่อง
วัฒนธรรม 

จัดกิจกรรมพาน้องท่องวัฒนธรรม 
ค่าใช้จ่ายค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ 
อุปกรณ์ จ้างเหมารถ อาหาร ฯลน 

20,000 

6. โครงการพาน้องสู่โลกกว้าง จัดกิจกรรมพาน้องสู่โลกกว้าง ค่าใช้จ่ายค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ จ้าง
เหมารถ อาหาร ฯลฯ 

20,000 
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7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลต าบลก้อ 

245,000 

8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
ค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาลต าบลก้อ 

85,000 

9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

29,380 

10. โครงการสานสัมพันธ์เยี่ยม
บ้านเด็กนักเรียน 

กิจกรรมสานสัมพันธ์เยี่ยมบ้านเด็ก
นักเรียน ค่าใช้จ่ายค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ฯลฯ 

5,000 

11. โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก คา่ใช้จ่ายค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ อาหาร วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 

10,000 

12. โครงการอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร ค่าอาหาร
กลางวันส าหรับเด็กนักเรียนระดับชั้น
อนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-
6 

788,000 

รวม   1,232,380 
 
5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ และกีฬำ 

5.2.แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 

1. โครงการแข่งขันกีฬาสี่ก้อ
เกมส์ 

จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน พ่อบ้าน 
แม่บ้านสัมพันธ์ และประชาชนต่อต้านยา
เสพติด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ 
ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ 

150,000 

2. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
แก่งก้อเกมส์ 

จัดการแข่งขันกีฬาแก่งก้อเกมส์ส าหรับเด็ก 
เยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้าง
เหมาจัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ 

40,000 

3. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 6,500 
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การแข่งขันกีฬาฟุตบอล
มวลชนอ าเภอลี้คัพ 

ฟุตบอลมวลชนอ าเภอลี้คัพ และเป็น
ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง ฯลฯ 

4. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาเทศบาลและ
ประชาชนสัมพันธ์จังหวัด
ล าพูน 

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทศบาล
และประชาชนสัมพันธ์จังหวัดล าพูน และ
เป็นค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง ฯลฯ 

30,000 

5. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอลี้ 

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอลี้ และ
เป็นค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง ฯลฯ 

50,000 

รวม   276,500 
 
6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณสุขและกำรเสริมสร้ำงสุขภำพประชำชนบนภูมิปัญญำท้องถิ่น 

6.1.แผนงำนสำธำรณสุข 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 

1. โครงการครอบครัวอบอุ่น
ชุมชนเข้มแข็ง 

จัดกิจกรรมครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งของ
เทศบาลต าบลก้อ เป็นค่าใช้จ่ายป้าย
ประชาสัมพันธ์ อาหาร วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 

5,000 

2. โครงการบริหารจัดการงาน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบาลต าบลก้อ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงานระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินและพนักงานขับรถกู้ชีพ
กู้ภัยฉุกเฉิน  

400,000 

3. โครงการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

ด าเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือดออก ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 

30,000 

4. โครงการรณรงค์สุขอนามัยให้
เหมาะสมกับการบริโภค 

จัดกิจกรรมรณรงค์สุขภาพอนามัยให้
เหมาะสมกับการบริโภค ค่าใช้จ่าย ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ อาหาร วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 

5,000 

รวม   440,000 
 
6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณสุขและกำรเสริมสร้ำงสุขภำพประชำชนบนภูมิปัญญำท้องถิ่น 

6.2.แผนงำนบริหำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก งบประมำณ 
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โครงกำร (บำท) 

1. โครงการป้องกันและควบคุม
การเฝ้าระวังโรคระบาดของ
โรคมือ เท้า ปาก 

กิจกรรมป้องกันและควบคุมการเฝ้าระวัง
โรคระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ค่าใช้จ่าย 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 

10,000 

2. โครงการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลต าบล
ก้อ 

กิจกรรมป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขต
เทศบาลต าบลก้อ ค่าใช้จ่าย ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 

10,000 

3. โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า 

กิจกรรมสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรค
พิษสุนัขบ้า ค่าใช้จ่าย ค่าวัคซีและอุปกรณ์
ในการฉีด 

20,000 

4. โครงการหนูน้อยสุขภาพดี จัดกิจกรรมอบรมหนูน้อยสุขภาพดี 
ค่าใช้จ่าย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ อาหาร 
อาหารว่าง วิทยากร ฯลฯ 

5,000 

5. โครงการอบรมหนูน้อยฟันงาม จัดกิจกรรมอบรมหนูน้อยฟันงาม 
ค่าใช้จ่าย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ อาหาร 
อาหารว่าง วิทยากร ฯลฯ 

10,000 

6. โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1-4 ต าบลก้อ หมู่บ้านละ 20,000 
บาท 

80,000 

7. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

จัดซื้อสารเคมีป้องกันไข้เลือดออก 
ทรายอะเบท 

120,000 

รวม   255,000 
 
6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณสุขและกำรเสริมสร้ำงสุขภำพประชำชนบนภูมิปัญญำท้องถิ่น 

6.3.ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรสำธำรณสุข 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า
ชุมชน อสม. แกนน า ด้ าน
สุ ข ภ าพ ก ารค วบ คุ ม แ ล ะ
ป้องกันโรค 

จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน แกน
น า ด้านสุขภาพการควบคุมและป้องกันโรค 
ค่ าใช้ จ่ ายค่ าป้ ายประชาสัม พันธ์  วัสดุ 
อุปกรณ์ ฯลน 

30,000 

รวม   30,000 
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7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
7.1.แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 

1. โครงการจัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 

จัดการเลือกตั้งของเทศบาลต าบลก้อ ตาม
กฎหมาย ค่าใช้จ่าย ค่าจัดสถานที่ วัสดุ 
อุปกรณ์ เอกสาร สิ่งพิมพ์ ฯลฯ 

100,000 

2. โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพวรางกูร 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพวรางกูร ค่าใช้จ่าย ค่า
พระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ฯ เครื่องราชสักการะ ฯลฯ 

20,000 

3. โครงการวันท้องถิ่นไทย จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย กิจกรรมท าบุญ
ตักบาตร จัดนิทรรศการ การมอบโล่รางวัล 
ฯลฯ 

20,000 

4. โครงการวันเทศบาล จัดกิจกรรมวันเทศบาล ค่าใช้จ่าย 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เตรียมสถานที่ 
ฯลฯ 

10,000 

5. โครงการอบรมการจัดการ
ระบบ 5 ส. 

จัดฝึกอบรมการจัดการระบบ 5 ส. 
ค่าใช้จ่าย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ 
อุปกรณ์ อาหารและอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ฯลฯ 

10,000 

6. โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม  

จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล ผู้น าชุมชน ค่าใช้จ่าย ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 

20,000 

7. โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์
ต้านการทุจริตแก่เยาวชน 
ประชาชน ในต าบลก้อ  

จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านการทุจริตแก่
เยาวชน ประชาชน ในต าบลก้อ ค่าใช้จ่าย 
ค่าจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
ฯลฯ 

25,000 

8. โครงการประชุมประชาคม
การบูรณาการจัดท า
แผนพัฒนาหมู่บ้านและ
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบล

ประชุมประชาคมการบูรณาการจัดท า
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลก้อ ค่าใช้จ่าย ค่าจัดสถานที่ 
วัสดุ เครื่องเขียน ฯลฯ 

13,000 
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ก้อ 
9. โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารเทศบาลต าบลก้อ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลต าบลก้อ ค่าใช้จ่าย ค่าจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ 

10,000 

10. โครงการฝึกอบรมเผยแพร่
ความรู้ด้านกฎหมายแก่
ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่นและ
ประชาชนทั่วไป 

จัดฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย
แก่ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่นและประชาชน
ทั่วไป ค่าใช้จ่าย ค่าจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ วิทยากร จ้างเหมาจัด
ท าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ 

20,000 

11. โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
และประชาสัมพันธ์การช าระ
ภาษีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ ประจ าปี พ.ศ.
2561 

จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และประชาสัมพันธ์
การช าระภาษีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ ประจ าปี พ.ศ.2561 
ค่าใช้จ่าย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ อาหาร
ว่าง จัดพิมพ์แผนที่และจัดท าเอกสารต่างๆ 
ฯลฯ 

3,000 

12. โครงการเพิ่มศักยภาพด้าน
การเงินและบัญชี 

ฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพด้านการเงินและ
บัญชี ค่าใช้จ่าย ค่าสมนาคุณวิทยากร 
เอกสารต่างๆ ฯลฯ 

5,000 

13. โครงการอบรมคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

จัดฝึกอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
ค่าใช้จ่าย ค่าจ้างเหมาอาหาร อาหารว่าง 
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ฯลฯ 

5,000 

14. ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 
จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 14,000 
บาท 

14,000 

15. ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 
จ านวน 2 ตู้ ตู้ละ 3,500 บาท 

7,000 

16. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ จ านวน 2 เครื่อง เครื่องละ 
4,300 บาท 

8,600 

17. ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 
จ านวน 2 ตู้ ตู้ละ 3,500 บาท 

7,000 

18. ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 1 ตู้ ตู้ละ 
5,500 บาท 

5,500 

19. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวด าชนิด Network แบบ 1  
เครื่องละ 7,900 บาท 

7,900 
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20. จ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็น
กลางเป็นผู้ส ารวจความพึง
พอใจผู้รับบริการจากเทศบาล
ต าบลก้อ 

จ้างเหมาองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง
เป็นผู้ส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการจาก
เทศบาลต าบลก้อ 

20,000 

21. ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 
จ านวน 2 ตู้ ตู้ละ 3,500 บาท 

7,000 

22. ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 4 ชั้น 
จ านวน 1 ตู้ ตู้ละ 4,500 บาท 

4,500 

23. ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 1 ตู้ ตู้ละ 
5,500 บาท 

5,500 

24. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 1 เครื่อง 
เครื่องละ 22,000 บาท 

22,000 

25. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาว-ด า
จ านวน 1 เครื่อง เครื่องละ 2,600 บาท 

2,600 

26. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ า
วน 3 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท 

7,500 

รวม   380,100 
 
7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรและเทคโนโลยี 

7.5.แผนงำนงบกลำง 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 

๑. ค่าช าระหนี้เงินต้น ช าระหนี้เงินโครงการก่อสร้างอาคารห้อง
ประชุมเทศบาลต าบลก้อ 

378,000 

2. ค่าช าระดอกเบี้ย ช าระหนี้เงินโครงการก่อสร้างอาคารห้อง
ประชุมเทศบาลต าบลก้อ 

85,000 

3. เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

สมทบกองทุนประกันสังคม 75,400 

4. ส ารองจ่าย ส ารองจ่ายฉุกเฉิน 150,000 
5. รายจ่ายตามข้อผูกพัน สมทบระบบหลักประกันสุขภาพฯ 255,000 
6. เงินสมทบบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

สมทบบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

306,066 
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7. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 442 ราย 3,600,000 
8. เบี้ยยังชีพคนพิการ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ 168 ราย 1,728,000 
9. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 18 

ราย 
150,000 

10. สมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลก้อ 

จ่ายเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือในเขตพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลก้อ 

70,000 

รวม   6,797,466 
 
กำรติดตำมและประเมินผลกำรน ำแผนด ำเนินงำนไปสู่กำรปฏิบัติ 

การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่ส าคัญในการด าเนินงานพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561   

 ข้อ 29 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่ น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี” 

 
กำรตรวจสอบโดยอ ำเภอ 

โดยมีหน้าที่ก ากับดูแลให้เทศบาลต าบลใช้แผนพัฒนาของเทศบาลเป็นแนวทางจัดท าเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

โดยตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลในอ านาจการก ากับดูแลของนายอ าเภอลี้ ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  มาตรา  71  ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 
 
กำรตรวจสอบและติดตำมโดยประชำคม 

1.เทศบาลต าบลแต่งตั้งผู้แทนประชาชนหรือผู้แทนประชาคมข้อเสนอของประชาชน  โดยเลือกผู้ที่มี
ความรู้หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  

2.ผู้แทนชุมชนหรือผู้แทนประชาคมรวมทั้งประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบและด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
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3.เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้คณะผู้บริหารประชุมชี้แจงผลการด าเนินงานในรอบปีต่อประชาคมต าบลเพ่ือให้
ประชาชนได้แสดงความเห็นรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อผลการด าเนินงาน 
 

กำรด ำเนินงำนตำมแผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562  
ของเทศบำลต ำบลก้อ อ ำเภอลี้ จังหวัดล ำพูน 

กำรเบิกจ่ำยตำมเทศบัญญัติประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ตำมแผนงำน รวมทั้งสิ้น 46 
กิจกรรม/โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 38.01 % ของแผนด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลก้อ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วยดังนี้ 

ล ำดับที่ ชื่อแผนงำน/กิจกรรม งบประมำณ 
 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป   

1. โครงการจ้างเหมาบริการ 132,885.55 
2. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 19,832.00 

รวม  152,717.55 
 

ล ำดับที่ แผนงำน/กิจกรรม งบประมำณ 
 งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร  

1. โครงการจ้างเหมาบริการ 85,900.00 
2. โครงการประชุมประชาคมการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนา

ของเทศบาลต าบลก้อ 
2,500.00 

3. โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้ปฏิบัติงานฯ 1,000.00 
4. โครงการเทศบาลต าบลก้อเคลื่อนที่พบประชาชนต าบลก้อ 17,232.00 
5. โครงการจ้างสถาบันที่เป็นกลางเป็นผู้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่

รับบริการจากเทศบาลต าบลก้อ 
19,000.00 

รวม  125,632.0056, 
 

ล ำดับที่ แผนงำน/กิจกรรม งบประมำณ 
 งำนบริหำรงำนคลัง  

1. โครงการจ้างเหมาบริการ 46,975.00 
2. จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์-ขาวด า 2,600.00 
3. จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 7,170.00 

รวม  56,745.00 
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ล ำดับที่ แผนงำน/กิจกรรม งบประมำณ 
 งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน  

1. โครงการจ้างเหมาบริการ 52,700.00 
2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 10,288.00 

รวม  62,988.00 
 

ล ำดับที่ แผนงำน/กิจกรรม งบประมำณ 
 งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย  

1. โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ในต าบลก้อ 2,160.00 
รวม  2,160.00 

 
ล ำดับที่ แผนงำน/กิจกรรม งบประมำณ 

 งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ   
1. โครงการจ้างเหมาบริการ 54,968.00 
2. โครงการพาน้องสู่โลกกว้าง 18,475.00 
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 148,060.00 
4. ค่าอาหารเสริม (นม) 205,001.30 
5. อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ส าหรับเด็กนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา

ปีที่ 1-6 
394,000.00 

รวม  820,504.00 
 

ล ำดับที่ แผนงำน/กิจกรรม งบประมำณ 
 งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข  

1. โครงการจ้างเหมาบริการ 37,650.00 
2. โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลต าบลก้อ 124,500.00 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน อสม. แกนน า ด้านสุขภาพฯ 39,490.00 

รวม  201,640.00 
 

ล ำดับที่ แผนงำน/กิจกรรม งบประมำณ 
 งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข และงำนสำธำรณสุขอื่น  

1. โครงการอบรมหนูน้อยงาม 5,625.00 
รวม  5,625.00 
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ล ำดับที่ แผนงำน/กิจกรรม งบประมำณ 

 งำนสวัสดิกำรและสังคมสงเครำะห์  
1. โครงการจ้างเหมาบริการ 38,376.00 

รวม  38,376.00 
 

ล ำดับที่ แผนงำน/กิจกรรม งบประมำณ 
 งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

1. โครงการจ้างเหมาบริการ 126,170.00 
2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 27,500.00 
3. จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 2,390.00 

รวม  156,060.00 
 

ล ำดับที่ แผนงำน/กิจกรรม งบประมำณ 
 งำนไฟฟ้ำถนน  

1. โครงการจ้างเหมาบริการ 15,200.00 
รวม  15,200.00 

 
ล ำดับที่ แผนงำน/กิจกรรม งบประมำณ 

 งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
1. โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ 72,050.00 

รวม  72,050.00 
 

ล ำดับที่ แผนงำน/กิจกรรม งบประมำณ 
 งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน  

1. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลก้อ 34,414.00 
รวม  34,414.00 

 
ล ำดับที่ แผนงำน/กิจกรรม งบประมำณ 

 งำนกีฬำและนันทนำกำร  
1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาแก่งก้อเกมส์ 19,632.00 
2. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนในเขตอ าเภอลี้ 42,930.00 

รวม  62,562.00 
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ล ำดับที่ แผนงำน/กิจกรรม งบประมำณ 

 งำนศำสนำวัฒนำธรรมท้องถิ่น  
1. โครงการงานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) 140,000.00 

รวม  140,000.00 
 

ล ำดับที่ แผนงำน/กิจกรรม งบประมำณ 
 งำนวิชำกำรวำงแผนและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว  

1. โครงการตัดหญ้าสองข้างทาง พัฒนาและรักษาสภาพแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว 10,000.00 
2. โครงการเทศกาลปลา  70,000.00 

รวม  80,000.00 
 

ล ำดับที่ แผนงำน/กิจกรรม งบประมำณ 
 งำนส่งเสริมกำรเกษตร  

1. โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร 37,650.00 
รวม  37,650.00 

 
ล ำดับที่ แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ 

 งำนงบกลำง  
1. ค่าช าระหนี้เงินต้น - 
2. ค่าช าระดอกเบี้ย - 
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 25,724.00 
4. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,667,400.00 
5. เบี้ยยังชีพผู้พิการ 782,400.00 
6. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 51,000.00 
7. ส ารองจ่าย - 
8. รายจ่ายตามข้อผูกพัน  - 
9. -เงินสมทบกองทุน สปสช. 62,420.00 
10. -เงินสมทบเงินทุนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 29,615.61 
11. -เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 306,066.00 
รวม  2,924,625.61 
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ปัญหำ และอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
 1.จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เนื่องจากบางโครงการต้อง
ใช้งบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 
 2.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงานบางด้าน เช่น ด้านประปา  ด้านระบบเสียง
ตามสาย ด้านช่าง เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.น าโครงการที่เกินขีดความสามารถของเทศบาลต าบลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการต่อไป 
 2.พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล 
 

แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบระหว่ำงกำรน ำแผนด ำเนินกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
น ำไปสู่กำรปฏิบัติในรอบ ระหว่ำงเดือนตุลำคม พ.ศ.2561 ถึงเดือนมีนำคม พ.ศ.2562 
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คิดเป็นร้อยละ 38.01% 
 


