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สวนที่ 1
บทนํา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 คําวา “แผนพัฒนาสามป” จึงหมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่จําเปนตองมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนอยางยิ่ง ซึ่งแผนพัฒนา
สามปจะมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จะดําเนินการในปงบประมาณแตละ
ป และจะตองมีความตอเนื่องพรอมทั้งเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยจะตองมีการทบทวน
เพื่อปรับปรุงแผนประจําป

1. ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่วา

ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใตแนวทางการ
พัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ / กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ / กิจกรรม ที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อให
บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค
เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน และวิสัยทัศนในที่สุด

นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามป เปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจาย
ประจําป กลาวคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชการวางแผนพัฒนาเปนเคร่ืองมือในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป โดยนําโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป ในปที่จะจัดงบประมาณรายจายประจําปไป
จัดทํางบประมาณ เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ และผานกระบวนการมี
สวนรวมของประชาชน

“แผนพัฒนาสามป” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น    ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา ครอบคลุม
ระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป

ซึ่งการจัดทําแผนพัฒนาสามป จะมีความเชื่อมโยงกับการจัดทํางบประมาณประจําป        อยาง
ใกลชิด โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดทํางบประมาณในระบบมุงเนนผลงาน

ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวง
ระยะเวลาสามปนั้น ควรมีสภาพความพรอมอยางนอย 2 ประการ คือ

1. มีความแนนอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปได
ของโครงการ / กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชนสาธารณะที่จะไดรับจากโครงการ / กิจกรรม

2. กิจกรรมที่อยูในแผนประจําปของหวงระยะเวลาสามป ควรมีความพรอมในรูปแบบและ
รายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนานําไปใชจัดทํา งบประมาณ
รายจายประจําปไดตอไป
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2. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1. เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและการ

จัดทํางบประมาณรายจายประจําป
2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามปที่มีความสอดคลอง    และสามารถสนองตอบตอ

ยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
3. เปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุในเอกสารงบ

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 จะนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ

รวมทั้งแจงสภาทองถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด  คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ  คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่น  คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของ  รวมถึงประกาศ
ใหประชาชนในพื้นที่ไดรับทราบ  เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาทองถิ่นตอไป

4. ประโยชนในการจัดทําแผนสามป
การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเคร่ืองมือที่จะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดพิจารณา

อยางรอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและสงผล
ทั้งในเชิงสนับสนุน และเปนอุปสรรคตอกัน เพื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาตัดสินใจกําหนดแนว
ทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อใหเกิดประโยชน
สาธารณะสูงสุด

ทรัพยากรการบริหาร โดยทั่วไปประกอบดวย
เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง และแหลงงบประมาณ

ภายนอก รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจายดวย
คน ซึ่งหมายความรวมต้ังแตผูบริหารทองถิ่น พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ทุกระดับ ซึ่งจะมีความแตกตาง หลากหลายทั้งดานความรู ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะตองนําศักยภาพของกําลังคนเหลานั้นมาใช รวมทั้งตองพัฒนากําลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให
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องคกรปกครองสวนทองถิ่น และถาพิจารณาในความหมายอยางกวางและอาจหมายความรวมถึงประชาชนใน
ทองถิ่นซึ่งจะมีสวนในการพัฒนาทองถิ่นดวย

 วัสดุอุปกรณ หมายถึง เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถนํามาใชใน
การบริหารจัดการทองถิ่นใหเกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการและพัฒนาวัสดุอุปกรณใหมีความทันสมัยเพื่อ
รองรับความกาวหนาของสังคมโดยสวนรวมไดอยางเทาทัน และใชวัสดุอุปกรณดังกลาวอยางเต็มศักยภาพ

 การบริหารจัดการ เปนสิ่งที่จะชวยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการขางตนใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอยางยั่งยืน การบริหารจัดการเปนทั้งศาสตรและศิลปที่ตองศึกษา
และนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง
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สวนที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน

ประวัติเลาขานการกําเนิดตําบลกอ
ประวัติเลาขานการกําเนิดตําบลกอ

ตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ต้ังอยูหางจากที่วาการอําเภอลี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 39
กิโลเมตร และหางจากจังหวัดลําพูน 144 กิโลเมตร  เปนตําบลที่อยูไกลที่สุดของอําเภอลี้และจังหวัดลําพูน
การติดตอกับภายนอกที่สะดวกที่สุดใชเสนทางหลวงหมายเลข1087 สายลี-้ผาตาย-กอ ยาว 39 กิโลเมตร  ถึง
ที่วาการอําเภอลี้  โดยมีรถบิคอัพ  รับจางไมประจําทาง  คือจํานวนรถและเวลาออกไมแนนอน สวนใหญจะ
ออกจากตําบลกอตอนเชา และกลับเขาตําบลตอนบายวันเดียวกัน  คาโดยสารประมาณคนละ 50 บาท

ยกฐานะสภาตําบลกอ  เปนองคการบริหารสวนตําบล เมื่อวันที่ 14 เดือน  ธันวาคม 2543 ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 2537 โดยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา  เมื่อ
วันที่ 11 สิงหาคม 2542 ปจจุบันมีสมาชิก  องคการบริหารสวนตําบลกอ  จํานวน 8 คน  โดยมีคณะผูบริหาร
ขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 3 คน  ซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2550
ประกอบดวยชุมชน

1. ชุมชนบานกอทุง  เปนชุมชนด่ังเดิมต้ังอยูเหนือสุดของลําน้ําหวยแมกอ
2. ชุมชนหมูที่ 2,3และ 4 เปนชุมชนที่อพยพจากปากลําหวยแมกอ  ซึ่งถูกนําทวมจาการสรางเขื่อน

ภูมิพล  จังหวัดตาก ซึ่งราชการไดจัดสรรที่ดินที่ทํากินใหม โดยอพยพมาต้ังถิ่นฐานเมื่อป พ.ศ.
2506

3. ชุมชนเรือแพ  ซึ่งประกอบประมงรับจาง  คาขายใหแกนักทองเที่ยวที่แลนเรือทองเที่ยวระหวาง
ดอยเตา จังหวัดเชียงใหม ไปยังหนาเขื่อนภูมิพล  จังหวัดตาก

สภาพท่ัวไป
1. ท่ีตั้ง

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลกอ อยูบานกอจอก หมูที่ 3 ตําบลกอ  อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน
2. เนื้อท่ี

มีพื้นที่ประมาณ 531.921 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 332,450 ไร
3. ภูมิประเทศ
มีสภาพเปนที่ราบเชิงเขา  มีลักษณะคลายกับกระทะ ต้ังอยูในเขตอุทยานแหงชาติแมปง พื้นที่

ลอมรอบดวยภูเขา  และปาไม  ดินมีสภาพเปนดินเหนียวปนทราย  หนาดินถูกชะลางเนื่องจากความชื่นของ
พื้นที่
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4. อาณาเขต
องคการบริหารสวนตําบลกอ   ต้ังอยูตําบลกอ   อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน   หางจากที่วาการ

อําเภอลี้  ระยะทาง 39 กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดตอดังนี้
ทิศเหนือ    ติดตอกับเขต - เขตอําเภอดอยเตา    จ. เชียงใหม
ทิศใต ติดตอกับเขต - อําเภอแมพริก    จ.ลําปาง
ทิศตะวันออก   ติดตอกับเขต - อําเภอเถิน จ.ลําปาง
ทิศตะวันตก    ติดตอกับเขต - อําเภออมกอย   จังหวัดเชียงใหม
5. สภาพภูมิอากาศ
ฤดูรอน  ชวงระยะเวลาต้ังแตเดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 29.04c
ฤดูฝน  ชวงระยะเวลาต้ังแตเดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27.88c
ฤดูหนาว ชวงระยะเวลาต้ังแตเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ

23.26c
6. การปกครอง

องคการบริหารสวนตําบลกอ    มีหมูบานท่ีอยูในความรับผิดชอบจํานวน 4 หมูบานและ 1 ชุมชน   ประกอบดวย

หมูที่ ชื่อหมูบาน
จํานวนครัวเรือน

ทั้งสิ้น
จํานวนราษฎร(คน)

ชาย หญิง ทั้งสิ้น
1
2
3
4

กอทุง
กอหนอง
กอจอก
กอทา
รวม

216
139
154
253
762

369
220
282
357

1228

360
198
288
377

1223

729
418
570
734

2451
สํานักบริหารงานทะเบียน อ.ล้ี : ,มกราคม2552

สภาพเศรษฐกิจ
1. การประกอบอาชีพ
ประชากรสวนใหญของตําบลกอจะประกอบอาชีพทางการเกษตร คือ การทําไรขาวโพด

อาหารสัตว   ประมง
2. รายไดเฉลี่ยของประชากรในตําบลกอ (ขอมูล จปฐ. ป 2553)

หมูท่ี ชื่อหมูบาน รายไดเฉลี่ย (บาท//คน/ป)
1 บานกอทุง 25,000 บาท/คน/ป
2 บานกอหนอง 25,000 บาท/คน/ป
3 บานกอจอก 25,000 บาท/คน/ป
4 บานกอทา 25,000 บาท/คน/ป
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รอยละของการประกอบอาชีพ
รอยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
รอยละ 5 ประกอบอาชีพประมง
รอยละ 5 ประกอบอาชีพรับจาง
รอยละ 10 ประกอบอาชีพอ่ืน ๆเชน รับราชการ

2.2 หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบล
-ปมน้ํามัน(ปมหลอด) จํานวน 7 แหง
-รานจําหนายกาซ จํานวน 1 แหง
-โรงสี จํานวน 1 แหง
-รานคา จํานวน 25 แหง
-โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (SME) จํานวน 2 แหง

สภาพทางสังคม
การศึกษา

-โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 2 แหง (หมูที่ 1,4)
-โรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 1 แหง (หมูที่ 4)
-ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน/หองสมุดประชาชน  จํานวน 4 แหง
3.2 สถาบันและองคกรศาสนา
-วัด จํานวน 4 แหง (หมูที่ 1,3,4)
3.3 การสาธารณสุข
-สถานีอนามัยประจําตําบล จํานวน 1 แหง (หมูที่ 4)
-อัตราการมีสวมใชรอยละ 90
3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
-ตํารวจบาน จํานวน 50 นาย
-อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน 52 นาย ประจําแตละหมูบาน
-สถานีตํารวจภูธรตําบลกอ จํานวน 1 แหง

บริการพื้นฐาน
1. การคมนาคม

 ถนนลูกรัง 15 สาย
 ถนนลาดยาง 4 สาย
 ถนนคอนกรีต 12 สาย
 สะพาน 10 แหง

2. โครงการโทรคมนาคม
 ที่ทําการไปรษณีย 1 แหง
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 ตูโทรศัพทสาธารณะ 8 แหง
 ติดต้ังเสาโทรศัพทเคลื่อนที่ (AIS,dtac) 2 แหง

3. การไฟฟา
 ทุกหมูบานมีไฟฟาใช  มีพื้นที่รับบริการไฟฟา รอยละ 98 ของพื้นที่

4. แหลงน้ําธรรมชาติ
 ลําน้ํา ลําหวย 1 แหง
 บึง หนอง และอ่ืน ๆ 3 แหง

5. แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน
 ฝาย 1 แหง
 บอน้ําต้ืน 13 แหง
 บอโยธาฯ 1 แหง
 อางเก็บน้ํา 3 แหง
 ประปาหมูบาน 9 แหง

ขอมูลอื่น ๆ
การบริการพื้นฐาน
4.1 การคมนาคม

4.1.1 ถนนพหลโยธิน  สายเถิน-ลี-้กอ  ทางหลวงแผนดิน  ซึ่งเปนเสนทางสายหลัก
ที่ใชติดตอกับจังหวัดและอําเภอ

4.1.2 ถนนสายลี-้แมลาน-กอ  ทางหลวงสวนทองถิ่น
4.1.3 ถนนที่ใชติดตอเชื่อมระหวางหมูบานตาง ๆ  ไดแก

- ถนนสาย  บานกอทุง-น้ําตกกอ
- ถนนสาย บานกอทา-แกงกอ

4.2 การโทรคมนาคม
-มีตูโทรศัพทสาธารณะทางไกล  ระบบดาวเทียม 4 หมูบาน 8 ตู
-มีสัญญาณโทรศัพทของภาคเอกชน

4.3 การไฟฟา
องคการบริหารสวนตําบลกอ มีไฟฟาใชจํานวน 4 หมูบาน  รอยละ 90 ของแตละหมูบานมีไฟฟา

ใชอีกรอยละ 10 ยังไมไดรับการขยายเขตไฟฟา  เนื่องจากมีครัวเรือนขยายเพิ่มขึ้นในแตละหมูบาน และอีก 1
ชุมชนเรือนแพที่ยังไมมีไฟฟาใช

4.4 แหลงน้ําธรรมชาติ
-แมน้ํา จํานวน 1 สาย
-ลําหวย จํานวน 1 สาย (ลําหวยแมกอ)
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4.5 แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน
-ฝาย จํานวน 1 แหง
-บอน้ําต้ืน จํานวน 7 แหง
-บอโยก จํานวน 2 แหง
-ประปาหมูบาน จํานวน 12 แหง
-ประปาภูเขา จํานวน 1 แหง
-สระน้ํา จํานวน 6 แหง
-อางเก็บน้ําขนาดเล็ก จํานวน - แหง

-อางเก็บน้ําขนาดใหญ จํานวน - แหง
ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล

1. จํานวนบุคลากร
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกอ 4 หมูบาน  จํานวน 8 คน
 คณะผูบริหาร  จํานวน 4 คน

1. นายกองคการบริหารสวนตําบลกอ จํานวน 1 คน
2. รองนายกองคการบริหารสวนตําบลกอ จํานวน 2 คน
3. เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลกอ จํานวน 1 คน

 พนักงานสวนตําบล จํานวน 8 คน  ลูกจางประจํา 2 คน  พนักงานจาง 8 คน
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 11 คน
สวนการคลัง  จํานวน 5 คน
สวนโยธา  จํานวน 2 คน

3. รายไดขององคการบริหารสวนตําบล
 ประจําปงบประมาณ 2552 (ไมรวมเงินอุดหนุน) 5,527,403.44 บาท

- รายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง 135,897.30 บาท
- รายไดจากสวนราชการตาง ๆ จัดเก็บให 5,391,506.14 บาท

 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 5,301,781.02 บาท
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 10,829,184.46 บาท

ศักยภาพของชุมชนในพื้นท่ี
การรวมกลุมของชุมชนในพื้นท่ี
1. ประเภทกลุมเงินทุน

 กลุมกองทุนหมูบาน จํานวน 4 กลุม
 กลุมกองทุนเศรษฐกิจชุมชน จํานวน 8 กลุม

2. ประเภทกลุมทางการเกษตร
 กลุมสงเสริมอาชีพเกษตรกร จํานวน 3 กลุม
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3. ประเภทอาชีพอุตสาหกรรม
 กลุมสงเสริมอาชีพอุตสาหกรรมครัวเรือน จํานวน 1 กลุม

4. ประเภทกลุมออมทรัพย
 กลุมออมทรัพย จํานวน 4 กลุม

5. ประเภทกลุมอ่ืน
 กลุมอ่ืนๆ จํานวน 8 กลุม

จุดเดนของพื้นท่ี (ท่ีเอื้อตอการพัฒนาตําบล)
ตําบลกอ มีสภาพดินที่สมบูรณเหมาะแกการปลูกพืชไร เปนที่ราบระหวางภูเขาอุดมสมบูรณไปดวย

ทรัพยากรธรรมชาติ แตขาดแคลนน้ําใชในการเกษตรในฤดูแลง มีแหลงวัตถุดิบและแรงงานจํานวนมากที่
สนับสนุนดานอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม   และการพัฒนาอุตสาหกรรมครัวเรือนประเภทหัตถกรรม  เชน
การถนอมอาหาร การตีเหล็ก กลุมอาชีพ ซึ่งมีฝมืออยูในขั้นดีหลายแหง   การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ฯลฯ  มีระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ครอบคลุมทั้งตําบลสามารถติดตอสื่อสารกันไดอยางสะ ดวกรวดเร็ว   เปน
ตําบลที่มีศิลปวัฒนธรรมเปนเอกลักษณ และเผยแพรใหคนไดรูจัก  ชุมชนมีความสงบ  วิถีชีวิตที่เรียบงาย  ยึด
มั่นในจารีตประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น  ในทางดานการศึกษาเด็กในโรงเรียนเขาเรียนและศึกษาต อภาค
บังคับในอัตราที่สูงมากขึ้นไมนอยกวารอยละ 80 ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนมีการวางแผนปองกันและควบคุมไวอยางมีประสิทธิภาพ มีอปพร.และตํารวจบาน รวมถึงการ
บริการขั้นพื้นฐานดานสาธารณสุขทําใหไมเกิดโรคติดตอไดงายอัตราการเพิ่มประชากรตํ่า   อัตราการตายของ
แมและเด็กอยูในขั้นตํ่า   ไมมีปญหาเร่ืองชุมชนแออัดหรือแหลงเสื่อมโทรม ประชาชนสวนใหญมีความสามัคคี
กันและใหความรวมมือกับทางราชการเปนอยางดี มีความขัดแยงกันนอย

ผลการพัฒนาทองถิ่นในระยะท่ีผานมา
1. การดําเนินงานดานการคมนาคม
เสนทางการการคมนาคม ถนนลูกรังในหมูบานไดรับการพัฒนาเปนถนน คสล. และ คสม.

เปนบางสวนพอบรรเทาความเดือนรอนใหประชาชนไดในระดับหนึ่ง ระบบไฟฟาและแสงสวางภายใน
หมูบาน ทางระบายน้ํา ตลอดจนการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไดรับการปรับปรุงและพัฒนาตาม
อัตภาพของงบประมาณที่มีอยู ซึ่งยังคงมีความจําเปนที่จะตองไดรับการบูรณะ  ปรับปรุง ซอมแซม และ
บํารุงรักษาตอไป

2. การดําเนินงานดานแหลงน้ํา
แหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร ตลอดจนการบํารุงรักษาดูแลและ

ปรับปรุง ซอมแซมแหลงน้ําตาง ๆ เพื่อสนองความตองการของประชาชนไดรับการกอสรางและปรับปรุงเปน
บางสวนพอบรรเทาความเดือนรอนของประชาชนไดในระดับหนึ่ง โดยในภาพรวมของบประมาณที่มีอยูจํากัด
ทําใหสระน้ํา ประปา เหมือง ฝาย บอบาดาล ฯลฯ ไดรับการพัฒนายังไมครบถวนเพียงพอ
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3. การดําเนินงานดานเศรษฐกิจ
กลุมเกษตรกร กลุมอาชีพ กลุมกองทุนหมูบาน ฯลฯ ในหมูบาน/ตําบล ไดรับพัฒนาใหมี

รายไดเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่ง องคการบริหารสวนตําบลและหนวยงานอ่ืนไดใหมีการสนับสนุนงบประมาณ
บางสวนเพื่อใหกลุมบริหารจัดการสรางรายได ใชเปนแหลงเงินทุน แตยังประสบปญหาเร่ืองงบประมาณที่
จํากัด สภาพสวนใหญจึงยังเห็นไมเปนรูปธรรมมากนัก

4. การดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทุกหมูบานจะมีปาชุมชนหรือมีปาชุมชนรวมกับหมูบานใกลเคียง และมีกฎของชุมชนไว

บังคับดูแล แตก็ยังไมสามารถหยุดการบุกทําลายและเผาปาได ซึ่งการทําแนวกันไฟและอุปกรณดับไฟถือวา
เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาและปรับปรุง ตลอดจนการบริหารจัดการทิ้งขยะ เผาขยะไมเปนที่เปนทาง
ไดมีการจัดระบบกําจัดที่ถูกวิธี พรอมทั้งจะตองรณรงคการปลูกตนไมทดแทนดวยโดยเฉพาะไมโตเร็วและพืช
คลุมดิน ซึ่งจะทําใหดินมีความอุดมสมบูรณอยางรวดเร็วยิ่งขึ้นควบคูกับการการปลูกฝงจิตใจใหรักและหวง
แหนธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถิ่นดวยรวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน

5. การดําเนินงานดานทรัพยากรมนุษยและสังคม
องคการบริหารสวนตําบลไดจัดสรรงบประมาณในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

ในรูปแบบตาง ๆ เชน การมีสวนรวม การระดมความคิด การนันทนาการและกีฬาตาง ๆ การรวมประชาคม
หมูบาน การรวมแกไขปญหายาเสพติด การบรรเทาสาธารณภัย การสังคมสงเคราะห การควบคุมโรคและการ
ระเฝาระวังโรคติดตอ การสนับสนุนสารเคมีกําจัดลูกน้ํายุงลาย การจัดกิจกรรมทางศาสนาและประเพณี
วัฒนธรรม การสงเสริมการเรียนรู ฯลฯ ซึ่งผลการดําเนินการเปนเพียงการกระตุนรณรงคชวยเหลือและบรรเทา
ใหบังเกิดผลเพียงระดับหนึ่งเทานั้น เนื่องจากงบประมาณและบุคลากรมีจํากัด

6. การดําเนินงานดานการเมือง
การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร การอบรม การประชุมของคณะผูบริหาร สมาชิก

องคการบริหารสวนตําบล พนักงาน และลูกจางองคการบริหารสวนตําบล ตลอดจนผูนําหมูบาน และ
ประชาชน ทําใหเกิดความสนใจในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลมากขึ้น แตก็มีประชาชนที่ยังไม
เขาใจการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลอยูบาง ซึ่งเปนปญหาที่จะตองดําเนินการแกไขตอไปอยาง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกฎหมาย, รัฐธรรมนูญ , พรบ. ตาง ๆ , ระเบียบตาง ๆ และสิทธิ
ประโยชนตาง ๆ ที่จะตองเรงสรางความเขาใจใหกับประชาชน

7. การดําเนินงานดานอื่น ๆ
การพัฒนาแหลงทองเที่ยวยังไมไดรับการพัฒนาและปรับปรุงเทาที่ควร เนื่องจากขาด

งบประมาณและบุคลากรผูชํานาญงานเพื่อดําเนินการศึกษาวิจัยในดานตาง ๆ วาจะมีผลกระทบอยางไรบางกับ
ความตองการของทองถิ่นรวมทังงบประมาณเพื่อปรับปรุงภูมิทัศนและรองรับกิจกรรมการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษตามนโยบายของรัฐบาล
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สวนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปที่ผานมา

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 องคการบริหารสวนตําบลกอไดนําโครงการที่ไดรับการบรรจุ
ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556) มาดําเนินการจริงตามรูปแบบของเอกสารงบประมาณ(ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป , ขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม) ซึ่งผลการดําเนินงานในเชิงปริมาณยังมี
สัดสวนนอยเมื่อเทียบกับจํานวนโครงการตามแผนพัฒนา  เนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณสําหรับผลการ
ดําเนินงานในเชิงคุณภาพอยูในเกณฑที่สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจาก
สามารถใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนและสรางความพึงพอใจใหแกประชาชนสูงสุด

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา
การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (Swot  analysis) ของตําบลกอ จากการศึกษาขอมูล

สภาพทั่วไปของตําบลกอในภาพรวม ไดนํามากําหนดประเด็นเพื่อวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาของตําบลกอ
โดยอาศัยเทคนิค Swot analysis การวิเคราะหจุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) อันเปนปจจัยภาในหรือ
สภาวะแวดลอมภายในตําบล (Internal  factors) และการวิเคราะหถึงโอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคาม
หรือขอจํากัด (Threat) อันเปนปจจัยภายนอกหรือสภาวะแวดลอมภายนอก (External factor) ซึ่งรายละเอียด
เปนไปตามตารางวิเคราะห  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
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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



14

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
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2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
การประเมินผลแผนพัฒนาเชิงปริมาณ

จํานวน
โครงการ

คิดเปน
รอยละ

งบประมาณ คิดเปน
รอยละ

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1 กอสราง ปรับปรุงสถานที่บริการเรียนรู จัดหาสิ่ง

ตีพิมพ ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
1.2 พัฒนาดานสาธารณสุข สงเสริมสนับสนุนหรือ

อุดหนุนกิจกรรมดานสาธารณสุข
1.3 สนับสนุนดานสังคมสงเคราะหใหการสงเคราะห

ประชาชนผูดอยโอกาส คนอนาถา คนชรา คนพิการและ
ผูปวยโรครายแรง

4

5

3

40,000.-

130,000.-

1,608,000.-

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
2.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา

ทอ รางระบายน้ํา
2.2 พัฒนาระบบการจราจร
2.3 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา จัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ

การประปา
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 อางเก็บ

น้ํา คลองสงน้ํา สระน้ํา ขุดลอกคูคลอง และแมน้ํา
3.2 พัฒนาปรับปรุงคุณภาพดิน

11 900,000.-

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
4.1 พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน

4 60,000.-
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ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
การประเมินผลแผนพัฒนาเชิงปริมาณ

จํานวน
โครงการ

คิดเปน
รอยละ

งบประมาณ คิดเปน
รอยละ

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
5.1 สงเสริมใหชุมชนมีความเขมแข็ง
5.2 สงเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและ

ผูดอยโอกาส
5.3 อนุรักษประเพณีทองถิ่นและภูมิปญญาชาวบาน
5.4 สงเสริมกิจการดานศาสนา

6
9
6
4
5

100,000.-
712,550.-
245,500.-
50,000.-
20,000.-

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

6.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว
6.2 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
6.3 ดานสิ่งแวดลอม

1
2
1

10,000.-
40,000.-

200,000.-
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.-
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3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา การประเมินประสิทธิผลเชิงคุณภาพ

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

1.1 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการใชประโยชนที่ดิน  ที่
สาธารณะในทองถิ่น

1.2 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ  ถนน  สะพาน  ทางเทา  รางระบายน้ํา

1.3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟา  ประปา
โทรศัพท

1.4 แนวทางการปรับปรุง  พัฒนา  และจัดหาแหลงน้ํา
1.5 แนวทางการจัดทําและวางระบบผังเมือง

ประชาชนไดรับความสะดวกและมีความ
ปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น  การเกิด
อุบัติเหตุจากการใชยวดยานพาหนะของ
ป ร ะ ช า ช น มี อั ต ร า ล ด ล ง   แ ล ะ ทํ า ใ ห
ประชาชนสามารถขนยายผลผลิตทางการ
เกษตรอออกสูตลาดไดสะดวกขึ้นทําใหผล
ผลิตไมตกคางสรางรายไดใหกับประชาชน

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว
2.1 แนวทางการสรางและพัฒนาระบบเครือขายการตลาดการ

จัดต้ังตลาดกลางและศูนยจําหนายสินคา OTOP ในทองถิ่น
2.2 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาอาชีพและอุตสาหกรรม

ในครัวเรือนแกประชาชน
2.3 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาปจจัยเกื้อหนุนดาน

เศรษฐกิจในทองถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพฝมือแรงงานกลุม

อาชีพ  กลุมแมบาน  กลุมเกษตรกร
2.5 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว

ประชาชนมีอาชีพและรายไดเพิ่มขึ้นสงผล
ใหสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น
สวนในดานการทองเที่ยวชุมชนบาน เรือน
แพเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของตําบล
กอสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาเที่ยว
ไดทุกปสามารถสรางรายไดใหกับประชาชน
ที่อยูในพื้นที่

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม
3.1 แนวทางการพัฒนาสังคมและชุมชนอยางยั่งยืน
3.2 แนวทางการสงเสริมกิจกรรมดานศาสนาและการอนุรักษ

ฟนฟู  บูรณะสถานที่สําคัญในจังหวัดลําพูน
3.3 แนวทางการสืบสาน  อนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
3.4 แนวทางการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรมแกประชาชน

ในทองถิ่น

ประชาชนทุกระดับ  ไมว าจะ เปน เ ด็ก
เยาวชน  ประชาชน  คนชรา  พิการ และ
ผูดอยโอกาส  ไดรับโอกาสทางดานสังคมใน
ทุก ๆ ดานสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได
เปนอยางดี  และมีการสงเสริมและอนุรักษ
ฟนฟูประเพณีวัฒนธรรม  ศาสนาใหแกคน
รุนหลังสืบตอ ๆ กันไป
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ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา การประเมินประสิทธิผลเชิงคุณภาพ
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

4.1 แนวทางการสรางองคความรูและจิตสํานึกในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.2 แนวทางการสรางเครือขายดูแล  เฝาระวังและปองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.3 แนวทางการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

4.4 แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4.5 แนวทางกาบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางมี

ประสิทธิภาพ

ทรัพยากรธรรมชาติเ ร่ิมกลับเขาสูความ
สมบูรณปาไม  ตนไม  ไดรับการฟนฟูเพื่อ
ความเปนปาที่ยั่งยืนพื้นที่ในตําบลมีความ
สะอาด  รม ร่ืน  มีองคความรูที่สามารถ
จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา
5.1 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาใน

ทองถิ่นอยางทั่วถึงและเสมอภาค
5.2 แนวทางการพัฒนาบุคลากรปรับปรุงและพัฒนา

สถานศึกษาในทองถิ่น
5.3 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

ในทองถิ่น

ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเขาถึงการศึกษา
ไดมากขึ้นมีแหลงเรียนรูที่สามารถเขาถึงได
งาย และมีการสงเสริมและพัฒนาการกีฬา
และนันทนาการในทองถิ่นเพื่อใหประชาชน
ไดรับประโยชนอยางทั่วถึงโดยเสมอภาค

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบสาธารณสุข
6.1 แนวทางการสรางเสริมสุขภาพแกประชาชน
6.2 แนวทางการสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบ

บริการสาธารณสุข
6.3 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

สาธารณสุข
6.4 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการแพทยแผนไทยและ

สมุนไพรทองถิ่น
6.5 แนวทางการปองกันและควบคุมโรคระบาด

ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ
แข็งแรงอัตราการเกิดโรคมีแนวโนมลดลง
ใหความสําคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง
ตลอดจนมีความรูความเขาใจในการควบคุม
และปองกันโรค  และทําใหผูดอยโอกาส
คนชรา  ผูพิการ  และผูปวยรานแรงมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น
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ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา การประเมินประสิทธิผลเชิงคุณภาพ
7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร

7.1 แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
องคกรตามหลักธรรมาภิบาล

7.2 แนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในองคกร
7.3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใชและ

สถานที่ปฏิบัติงาน
7.4 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายไดของทองถิ่น
7.5 แนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยและสงเสริมการมีสวน

รวมของประชาชนในทองถิ่น
7.6 แนวทางการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

การบริหารจัดการในองคกรมีประสิทธิภาพ
บุคลากรทุกระดับมีความรู  ความเขาใจใน
การปฏิบั ติงานมีการบูรณาการรวมกับ
หนวยงานอ่ืนเพื่อใหเกิดแนวคิดรวมในการ
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

นอกจากนี้ องคการบริหารสวนตําบลกอไดมีการสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการประชาชน
ตลอดจนความพึงพอใจในสภาพภูมิทัศนขององคกร   โดยสํารวจจากจํานวนประชาชนทั่วไปที่เขามาใชบริการ
ในทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลกอ จํานวน 250 คน  ซึ่งปรากฏวาในภาพรวมประชาชน
ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลกอ อยูในเกณฑการประเมินระดับ6
(ไดรับผลการประเมินคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 78.35) การบริการขององคการบริหารสวนตําบลกอสามารถวัด
ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตามภารกิจหลักของ 4 สวน  ไดแก  สํานักงานปลัด  สวนการคลัง
สวนโยธา สวนการศึกษา การใหการบริการของสํานักงานปลัดไดรับผลการประเมินความพึงพอใจ ของ
ประชาชนผูรับบริการอยูในเกณฑการประเมินระดับคุณภาพระดับ 6 (ไดรับผลการประเมินคาเฉลี่ยคิดเปนรอย
ละ 78.63) การใหการบริการของสวนการคลังไดรับผลการประเมินความพึงพอใจ  ของประชาชนผู รับบริการ
อยูในเกณฑการประเมินระดับคุณภาพระดับ 7 (ไดรับผลการประเมินคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 80.07) การใหการ
บริการของสวนโยธาไดรับผลการประเมินความพึงพอใจ  ของประชาชนผูรับบริการอยูในเกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพระดับ 6 (ไดรับผลการประเมินคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 78.42) ซึ่งในการสํารวจความพึงพอใจ
ของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลกอไดเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  ซึ่ง
องคการบริหารสวนตําบลกอจะไดนําไปปรับปรุงละพัฒนาการบริการใหเปนที่พึงพอใจของประชาชนมาก
ยิ่งขึ้น



20

สวนที่ 4
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป

1. วิสัยทัศนการพัฒนาตําบลกอ
จากการวิเคราะห Swot ตําบลกอแสดงใหเห็นถึงจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาของตําบลที่

มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ มีหัตถกรรมฝมือจากภูมิปญญาผสมผสานกับวัฒนธรรมลานนาควบคูกับ
การทองเที่ยวแหลงพุทธสถานแหงใหมจึงไดกําหนดวิสัยทัศนของตําบลกอ ดังนี้

“อนุรักษธรรมชาติ เพื่อการเกษตรปลอดภัย ใสใจคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ซึ่งวิสัยทัศนดังกลาวคือทิศทางหรือความตองการในอนาคตของตําบลโดยเนนที่จะพัฒนาใน

ภารกิจหลักตามวิสัยทัศน
พันธกิจ
จากวิสัยทัศนดังกลาว  ถือเปนการกําหนดทิศทางความตองการที่จะเปนไปในอนาคตของ

องคการบริหารสวนตําบลกอ โดยมุงเนนการพัฒนาโดยมีพันธกิจหลัก  ดังนี้
1. มุงเนนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยว

ทางธรรมชาติเชิงอนุรักษใหมีสภาพยั่งยืน
2.มุงพัฒนาการเกษตรกรรมซึ่งเปนอาชีพหลักของประชาชนในทองถิ่นโดยจะพัฒนาและทํานุ

บํารุงรักษาแหลงน้ําเพื่อใชในการเกษตรใหสามารถผลิตสินคาดานการเกษตรโดยเฉพาะอยางยิ่ง  ขาวโพดที่มี
คุณภาพ

3.มุงเนนคุณภาพชีวิตของประชากรใหดีขึ้น
4.มุงเนนสรางรายได ลดรายจาย ใหแกครัวเรือน เพิ่มขีดความสามารถในการทําการประมง

เหนือเขื่อนภูมิพล รวมถึงการแปรรูปอาหารการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะชวยเพิ่มรายไดหลังฤดูทํา
การเกษตร

จุดมุงหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน
จากวิสัยทัศนของตําบลกอรวมทั้งภารกิจหลักที่จะตองดําเนินก าร ไดนํามากําหนด

เปาประสงคการพัฒนาตําบลหรือวัตถุประสงคที่จะตองดําเนินการใหบรรลุถึงเปาหมายที่วางไว  ภายใน 3 ป
(2554-2556) ดังนี้

1. พัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1 การเรียนรูดวยตนเอง
1.2 สาธารณสุข
1.3 การสังคมสงเคราะห

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

3. พัฒนาการเกษตร
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  สภาพปญหาความตองการของประชาชนองคการบริหารสวนตําบล

กอ จึงไดกําหนดและจัดเรียงลําดับความสําคัญของยุทธศาสตรการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบลกอ (2554-2556) ไว 7 ดาน  ดังตอไปนี้

ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงค
1. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

1.1 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการใช
ประโยชนที่ดิน ที่สาธารณะ ในทองถิ่น
1.2 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา
1.3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟา
ประปา โทรศัพท
1.4 แนวทางการปรับปรุง พัฒนา และจัดหาแหลงน้ํา
1.5 แนวทางการจัดทําและวางระบบผังเมือง

1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการใช
ประโยชนที่ดิน ที่สาธารณะ ในทองถิ่น
2. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเทา ราง
ระบายน้ํา
3. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟา
ประปา โทรศัพท
4. เพื่อปรับปรุง พัฒนา และจัดหาแหลงน้ํา
5. เพื่อจัดทําและวางระบบผังเมือง
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ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงค
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และการทองเที่ยว

2.1 แนวทางการสรางและ
พัฒนาระบบเครือขายการตลาด
การจัดต้ังตลาดกลางและศูนย
จําหนายสินคา OTOP ใน
ทองถิ่น
2.2 แนวทางการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพและอุตสาหกรรม
ในครัวเรือนแกประชาชน
2.3 แนวทางการสงเสริมและ
พัฒนาปจจัยเกื้อหนุนดาน
เศรษฐกิจในทองถิ่นตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.4 แนวทางการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพฝมือแรงงานแก
กลุมอาชีพ กลุมแมบาน กลุม
เกษตรกร
2.5 แนวทางการสงเสริมและ
พัฒนาการทองเที่ยว

1. เพื่อสรางและพัฒนาระบบเครือขาย
การตลาด การจัดต้ังตลาดกลางและศูนย
จําหนายสินคา OTOP ในทองถิ่น
2. เพื่อสงเสริมและพัฒนาอาชีพและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือนแกประชาชน
3. เพื่อสงเสริมและพัฒนาปจจัยเกื้อหนุน
ดานเศรษฐกิจในทองถิ่นตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพฝมือ
แรงงานแกกลุมอาชีพ กลุมแมบาน กลุม
เกษตรกร
5. เพื่อสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและ
วัฒนธรรม

3.1 แนวทางการพัฒนาสังคม
และชุมชนอยางยั่งยืน
3.2 แนวทางการสงเสริม
กิจกรรม  ดานศาสนา และการ
อนุรักษฟนฟู    บูรณะสถานที่
สําคัญในจังหวัดลําพูน
3.3 แนวทางการสืบสาน
อนุรักษและฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
3.4 แนวทางการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรมแก
ประชาชนในทองถิ่น

1. เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนอยางยั่งยืน
2. เพื่อสงเสริมกิจกรรม  ดานศาสนา และ
การอนุรักษฟนฟู    บูรณะสถานที่สําคัญ
ในจังหวัดลําพูน
3. เพื่อสืบสาน    อนุรักษและฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
4. เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมแก
ประชาชนในทองถิ่น
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ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงค
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

4.1 แนวทางการสรางและพัฒนา
ระบบเครือขายการตลาด การจัดต้ัง
ตลาดกลางและศูนยจําหนายสินคา
OTOP ในทองถิ่น
4.2 แนวทางการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพและอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนแกประชาชน
4.3 แนวทางการสงเสริมและ
พัฒนาปจจัยเกื้อหนุนดาน
เศรษฐกิจในทองถิ่นตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.4 แนวทางการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพฝมือแรงงานแก
กลุมอาชีพ กลุมแมบาน กลุม
เกษตรกร
4.5 แนวทางการสงเสริมและ
พัฒนาการทองเที่ยว

1. เพื่อสรางและพัฒนาระบบเครือขาย
การตลาด การจัดต้ังตลาดกลางและ
ศูนยจําหนายสินคา OTOP ในทองถิ่น
2. เพื่อสงเสริมและพัฒนาอาชีพและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือนแกประชาชน
3. เพื่อสงเสริมและพัฒนาปจจัย
เกื้อหนุนดานเศรษฐกิจในทองถิ่นตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพฝมือ
แรงงานแกกลุมอาชีพ กลุมแมบาน
กลุมเกษตรกร
5. เพื่อสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษาและการกีฬา

5.1 แนวทางการสงเสริมและ
พัฒนาการจัดการศึกษาในทองถิ่น
อยางทั่วถึงและเสมอภาค

5.2 แนวทางการพัฒนาบุคลากร
ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาใน
ทองถิ่น

1. เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนอยาง
ยั่งยืน
2. เพื่อสงเสริมกิจกรรม  ดานศาสนา
และการอนุรักษฟนฟู    บูรณะสถานที่
สําคัญในจังหวัดลําพูน
3. เพื่อสืบสาน    อนุรักษและฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
4. เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมแก
ประชาชนในทองถิ่น

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ระบบสาธารณสุข

6.1 แนวทางการสรางเสริมสุขภาพ
แกประชาชน

6.2 แนวทางการสงเสริมพัฒนา
ระบบสาธารณสุขและระบบ
บริการสาธารณสุข

1.เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาธารณสุข

2.เพื่อสงเสริมและพัฒนาการแพทย
แผนไทยและสมุนไพรทองถิ่น
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ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงค
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมือง-การบริหาร

7.1 แนวทางการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงาน
องคกรตามหลักธรรมาภิบาล
7.2 แนวทางการพัฒนา       และ
เพิ่มศักยภาพบุคลากรในองคกร
7.3 แนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช และ
สถานที่ปฏิบัติงาน
7.4 แนวทางแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนารายไดของทองถิ่น
7.5 แนวทางการพัฒนา
ประชาธิปไตย    และสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชนในทอง
ถิ่น
7.6 แนวทางการรักษาความสงบ
เรียบรอย  และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานองคกรตามหลักธรรมาภิ
บาล
2. เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร
ในองคกร
3. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช และสถานที่ปฏิบัติงาน
4. เพื่อปรับปรุงและพัฒนารายไดของ
ทองถิ่น
5. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย   และ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ในทองถิ่น
6. เพื่อรักษาความสงบเรียบรอย  และ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน

3. กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นจังหวัดลําพูน ไดกําหนดกรอบยุทธศาสตรการ

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดลําพูนไว  ดังนี้
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดลําพูน
“สงเสริมเศรษฐกิจรากหญา  พัฒนาอุตสาหกรรม  อนุรักษวัฒนธรรม  นําประชามีสุข”
พันธกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดลําพูน
พันธกิจท่ี 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ใหได

มาตรฐานเพียงพอตอความตองการของประชาชนและเพื่อรองรับการขยายตัวดานเศรษฐกิจและ
ภาคอุตสาหกรรม

พันธกิจท่ี 2 สงเสริมและพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน  การเพิ่มผลผลิต  การ
ยกระดับคุณภาพผลผลิต  การลงทุน  การจัดจําหนาย  และการทองเที่ยว  เพื่อสรางความเขมแข็งแกชุมชนอยาง
มั่นคงและยั่งยืน
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พันธกิจท่ี 3 พัฒนาเมืองลําพูนใหเปนเมืองนาอยู  แหลงเรียนรูและทองเที่ยวทั้งทางวัฒนธรรม
และทางธรรมชาติโดยการสนับสนุน  สงเสริม  ฟนฟูและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่นรวมทั้งการบูรณะซอมแซมสถานที่สําคัญในจังหวัดลําพูน

พันธกิจท่ี 4 สงเสริมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น ใหเอ้ือตอ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลําพูน

พันธกิจท่ี 5 สงเสริมการเรียนรูและยกระดับการจัดการศึกษาและการกีฬาของประชาชน ใน
จังหวัดลําพูนใหสูงขึ้น  ครอบคลุมและทั่วถึงอยางมีคุณภาพ

พันธกิจท่ี 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนไดรับบริการขั้นพื้นฐาน  และการสาธารณสุข
อยางทั่วถึงและเพียงพอ
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนขององค กรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดลําพูน

1.โครงการสรางโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  มีมาตรฐานเพียงพอตอ
ความตองการของประชาชน

2.ชุมชนมีความเขแข็ง  มั่นคง  และประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น
3.ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการอนุรักษและ

ฟนฟูรวมทั้งสถานที่สําคัญในจังหวัดลําพูนไดรับการบูรณะซอมแซม
4.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถิ่นไดรับการสงเสริม และอนุรักษใหเอ้ือตอ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลําพูน
5.การจัดการศึกษาและการกีฬาของจังหวัดลําพูนไดรับการยกระดับ และประชาชนไดรับ

การศึกษาอยางทั่วถึง
6.องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี  และใหบริการตรงตามความตองการ

ของประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดลําพูน

ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา
1.การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

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

6.การพัฒนาดานสาธารณสุข
1.การสรางเสริมสุขภาพแกประชาชน
2.การสงเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุข
3.การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข
4.การสงเสริมและพัฒนาการแพทยแผนไทยและสมุนไพรทองถิ่น

7.การพัฒนาดานการเมืองการ
ปกครอง

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

ลําพูนเปนเมืองโบราณที่อุดมไปดวยศิลปวัฒนธรรมที่รุงเรืองในอดีต  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  อยูดี
มีสุข  เปนเมืองที่มีคนดี  มีคุณธรรม  มีความสุขมั่นคง  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  และปลอดยาเสพติด  รัฐ
และทองถิ่นใหบริการและสวัสดิการอยางทั่วถึง

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  และหัตถกรรมอยางเปน

ระบบและครบวงจรสามารถยกระดับคุณภาพดานการผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐานสู
สากได สงเสริมสนับสนุนการใชปญญาทองถิ่น ควบคูกับการใชเทคโนโลยีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม       เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดใหเกิดดุลยภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา
1.ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและ
โครงสรางพื้นฐาน

1.เศรษฐกิจชุมชน/เศรษฐกิจพอเพียง
2.พัฒนาโครงขายการคมนาคม

2.ยุทธศาสตรดานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1.อนุรักษฟนฟูการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.บริหารจัดการสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพและเปนระบบ

3. ดานการเมืองการปกครอง
เปนเมืองแหงการเรียนรู ประชาชนสามารถเขาถึงระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและทั่วถึงมีสวน

รวมในการเมืองการปกครองมากขึ้นภายใตการตรวจสอบที่มีคุณภาพ(และเทาเทียมกัน)

ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา
1.ยุทธศาสตรดานการเมืองการ
ปกครอง

1.ปฏิรูปการเมือง  การปกครอง  เขาสูระบบประชาธิปไตย
2.ปลุกจิตสํานึกทางการเมืองสิทธิ  หนาที่  และประโยชนที่จะไดรับและการ
เขามามีสวนรวมทางการเมืองใหแกประชาชนทุกระดับใหประชาชนเขาใจ
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ
วิสัยทัศนการพัฒนาอําเภอลี้

“อําเภอลี้เปนอําเภอที่มีการพัฒนาการเกษตรและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  เปนแหลงทองเที่ยวเชิง
อนุรักษชุมชนปลอดยาเสพติด  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

3.ดานพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน

1.เพื่อใหประชาชนมี
รายไดเพียงพอในการ

ดํารงชีวิต

1.ประชาชนทุกคนมีงานํา
ไดรับการสงเสริมอาชีพ

อยางทั่วถึง

1.สงเสริมผลผลิตที่มีคุณภาพและ
การแปรรูปสินคาเกษตร  สงเสริม

ใหความรูดานอาชีพและมีการ
รวมกลุมอาชีพ  สนับสนุนเงินทุน

รวมทั้งการสหกรณ
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
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ประเด็นยุทธศาสตร วัตถุประสงค เปาหมาย ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
5.ดาน

ทรัพยากรธรรม-
ชาติและสิ่งแวดลอม

1.เพื่อใหประชาชน
ไดรับการบริการจาก
ภาครัฐอยางท่ัวถึง

1.ประชาชนไดรับการ
บริการจากภาครัฐอยาง

ท่ัวถึง

1.สงเสริมการใหบริการเชิงรุก  การ
ใหบริการในลักษณะเบ็ดเสร็จ
ประชาชนมีสวนรวมในการ

ใหบริการและรับรูขอมูลขาวสาร

6. นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลกอ ไดจัดการเลือกต้ังผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น
เมื่อวันที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ. 2551 และคณะกรรมการการเลือกต้ังไดประกาศรับรองผลการเลือกต้ังนายก
องคการบริหารสวนตําบลเมื่อวันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2551 ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 58/5 ผูบริหาร
ทองถิ่นจึงไดแถลงนโยบายตอสภาทองถิ่นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 โดยไดมี
นโยบายในการพัฒนาทองถิ่นดังตอไปนี้

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 ใหความสําคัญในการแกไขปญหาเร่ืองน้ํา  ในการใชอุปโภค-บริโภค  ตลอดจนแหลงน้ําที่
ใชในการเกษตรและการซอมบํารุงโครงสรางพื้นฐาน ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
เชน  การกอสรางปรับปรุงระบบประปา , การขุดลอกลําหวยการสรางและปรับปรุงซอมแซมฝาย , อางเก็บน้ํา ,
รางน้ํา เปนตน  ทั้งนี้จะพิจารณาตามความเหมาะสม  เรงดวน  และประโยชนสุขที่จะเกิดกับประชาชนหมูมาก
กอน

1.2 ใหความสําคัญในการสรางถนนเชื่อมหมูบาน  หรือซอยภายในหมูบาน  ตลอดจนเสนทาง
ขนสงผลผลิตทางการเกษตร  หรือขยายเสนทางเมใหไดมาตรฐาน

1.3 จัดใหมีการขยายเขตไฟฟา  ไฟฟาสาธารณะ ใหครบทุกหมูบานตลอดจนการปรับปรุง
ซอมแซมไฟฟาสาธารณะที่ติดต้ังไวแลว

1.4 ใหความสําคัญดานการประกอบธุรกิจในหมูบาน โดยการสนับสนุนงบประมาณในรูป
ของสหกรณ  หรือกลุมกองทุนหมุนเวียนที่องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเอง  และอุดหนุนหนวยงานอ่ืน

2. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2.1 สงเสริมใหนําแนวทางทฤษฎีใหม      เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัวมาใชเปนแนวทาง
2.2 เนนความสําคัญในการพัฒนารายไดใหกับชุมชน  โดยการสงเสริมการขายสินคาที่กลุม

ผลิตไดออกสูตลาดกลาง  หรือการใชภายในชุมชน
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2.3 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพสินคา  และกลุมผูผลิตสินคาทางการเกษตรโดยการจัดอบรม
ใหความรูและประชาสัมพันธ

2.4 ประสานงานหาตลาดกลางในการรองรับผลผลิตทางการเกษตรแกเกษตรกรในชุมชน
2.5 สนับสนุนใหประชาชนมีอาชีพเสริม   โดยจัดใหมีการฝกอบรมอาชีพตามความสนใจของ

ประชาชน
2.6 สงเสริมใหมีการรวมกลุมอาชีพทางการเกษตร  เชน  สหกรณการเกษตรและกิจการแปร

รูปสินคาทางการเกษตรเพื่อจะไดมีอํานาจในการตอรองการขายผลผลิต
3. การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.1 สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมใหชุมชนดูแลรักษา  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

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  และสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งคานิยมที่ดี

งามของทองถิ่น
5. การพัฒนาดานการศึกษาและกีฬา

5.1 สงเสริมการศึกษาตามพระราชบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยการสงเสริมการศึกษา  เด็ก
เยาวชน  ผูดอยโอกาสทางสังคม  ดวยการจัดหาวัสดุอุปกรณเคร่ืองมือ  และสื่อการเรียนรวมทั้งสนับสนุนให
ทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจน

5.2 สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)แกเด็กนักเรียนในชุมชน
5.3 สงเสริมการกีฬาดวยการสรางสนามกีฬา     และสถานที่พักผอนประจําตําบลเพื่อเปนศูนย

กลางสําหรับจัดการแขงขันกีฬา  และสถานที่พักผอนประจําตําบล
5.4 สนับสนุนอุปกรณกีฬาในชมรมตาง ๆ ของชุมชน
5.5 ใหการดูแลอบรมและเปดการเรียนการสอนใหเด็กกอนประถมวัย  รวมทั้งพัฒนาบุคลากร

ใหความรูความสามารถในการจัดการศึกษาระดับกอนประถมวัย
5.6 ใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนศูนยกลางในการเลี้ยงดูสงเสริมพัฒนาการเด็กรอบดาน  ทั้งทาง

รางกาย  อารมณ   จิตใจ  สังคม  และสติปญญา
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6. การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
6.1 เปนศูนยกลางการบริการ  และประสานงานระดับตําบลใหสวนราชการหรือสวนตําบล
6.2 สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดเขาอบรมศึกษาทางวิชาการ
6.3 สงเสริมใหความรูดานประชาธิปไตยแกประชาชน  เพื่อใหมีความรูความเขาใจตอการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง
6.4 สนับสนุนการกอสรางสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล    เพื่อรองรับการขยายงานที่

เพิ่มขึ้น
6.5 ปรับปรุงกระบวนการบริหารงานบุคคล และการเมืองดวยการสรางทัศนคติ  และ

วิสัยทัศนที่ดีในการทํางาน
6.7 ปรับปรุงเคร่ืองมือ  เคร่ืองใชในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลใหทันสมัย

****************************
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สวนท่ี 5 บัญชีโครงการพัฒนา
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)
องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน

ยุทธศาสตร
ป 2554 ป 2555 ป 2556 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

3

21

14

7

420,000

2,515,000

160,000

440,000

3

11

9

10

420,000

1,785,000

400,000

440,000

3

6

7

6

420,000

1,995,000

280,000

440,000

9

38

30

33

1,260,000

6,295,000

840,000

1,320,000

รวม 45 3,535,000 33 3,045,000 22 3,135,000 110 9,715,000
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน

ยุทธศาสตร
ป 2554 ป 2555 ป 2556 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

6

3

6

17

4

360,000

90,000

1,380,000

1,530,000

320,000

6

3

6

17

4

360,000

90,000

1,380,000

1,530,000

320,000

6

3

6

17

4

360,000

90,000

1,380,000

1,530,000

320,000

15

9

13

51

12

960,000

90,000

2,740,000

4,590,000

960,000
รวม 36 3,680,000 36 3,680,000 36 3,680,000 100 9,340,000
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน

ยุทธศาสตร
ป 2554 ป 2555 ป 2556 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

8

11

14

4

380,000

90,000

655,000

70,000

8

11

14

4

380,000

90,000

655,000

70,000

8

11

14

4

380,000

90,000

655,000

70,000

24

33

42

12

1,140,000

270,000

1,965,000

70,000

รวม 37 1,195,000 37 1,195,000 37 1,195,000 111 3,445,000
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน

ยุทธศาสตร
ป 2554 ป 2555 ป 2556 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

4 260,000 4 260,000 4 260,000 12 660,000
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน

ยุทธศาสตร
ป 2554 ป 2555 ป 2556 รวม 3 ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

4.2 แนวทางการสรางเครือขายดูแลเฝาระวังและ
ปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.3 แนวทางการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.4 แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

4.5 แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอยาง
มีประสิทธิภาพ

3

6

8

2

150,000

120,000

3,500,000

400,000

3

6

8

2

150,000

120,000

3,100,000

400,000

3

6

8

2

150,000

120,000

3,500,000

400,000

15

18

24

6

450,000

360,000

10,500,000

1,200,000

รวม 23 4,430,000 23 3,930,000 23 4,430,000 23 20,010,000
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

5.1 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษาในทองถิ่นอยางทั่วถึงและเสมอภาค

5.2 แนวทางการพัฒนาบุคลากรปรับปรุงและ
พัฒนาสถานศึกษาในทองถิ่น

4

3

140,000

1,490,000

4

3

140,000

1,490,000

4

3

140,000

1,490,000

12

9

420,000

4,470,000



37

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน

ยุทธศาสตร
ป 2554 ป 2555 ป 2556 รวม 3 ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

5.3 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการในทองถิ่น

6 500,000 6 500,000 6 500,000 18 1,500,000

รวม 14 2,130,000 14 2,130,000 14 2,130,000 42 6,390,000
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบสาธารณสุข

6.1 แนวทางการสรางเสริมสุขภาพแกประชาชน
6.2 แนวทางการสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณสุข

และระบบบริการสาธารณสุข
6.3 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรสาธารณสุข
6.4 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการแพทย

แผนไทยและสมุนไพรทองถิ่น
6.5 แนวทางการปองกันและควบคุมโรคระบาด

8
4

3

3

3

2,212,000
70,000

70,000

50,000

150,000

8
4

3

3

3

2,212,000
70,000

70,000

50,000

150,000

8
4

3

3

3

2,212,000
70,000

70,000

50,000

150,000

24
12

9

9

9

6,592,000
210,000

210,000

150,000

450,000
รวม 21 2,462,000 21 2,462,000 21 2,462,000 54 7,612,000
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน

ยุทธศาสตร
ป 2554 ป 2555 ป 2556 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

4

7

5

6

3

3

320,000

460,000

1,600,000

75,000

60,000

150,000

4

7

5

6

3

3

320,000

460,000

1,600,000

75,000

60,000

150,000

4

7

5

6

3

3

320,000

460,000

1,600,000

75,000

60,000

150,000

12

21

15

18

11

9

960,000

1,380,000

3,300,000

225,000

400,000

450,000

รวม 28 2,665,000 28 2,665,000 28 2,665,000 86 6,715,000
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สวนที่ 5 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.1 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการใชประโยชนที่ดิน  ที่สาธารณะในทองถิ่น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

1 โครงการออกสําสํารวจ
พ้ืนที่ออกสารสิทธ์ิที่ดิน
หมูที่ 1-4

เพ่ือออกสํารวจพ้ืนที่ดิน
เพ่ือออกเอกสารสิทธ์ิ

ออกสํารวจที่ดินเพ่ิอ
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

2 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

ราษฎรไดใชประโยชน
ทั้ง 4 หมูบาน

สวนโยธา
อบต.กอ

3 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

ราษฎรไดใชประโยชน
ทั้ง 4 หมูบาน

สวนโยธา
อบต.กอ

4 โครงการลานกีฬา
อเนกประสงค

ปรับปรุงภูมิทัศนที่ทําการ
อบต.กอ

ปรับปรุงสถานที่ออกกําลัง
กาย
สถานที่พักผอน

180,000.00 บาท
อบต.กอ

ราษฎรไดใชประโยชน
ทั้ง 4 หมูบาน

สวนโยธา
อบต.กอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.2 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ถนน  สะพาน  ทางเทา  รางระบายนํ้า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

1 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 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
สัญจรไปมาไดอยาง
สะดวก

สวนโยธา
อบต.กอ

2 กอสรางถนนลูกรังบด
อัด หมูที่ 1-4

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคมได
อยางสะดวก

กอสรางถนนลูกรังบดอัด ตามแบบ
แปลนของสวนโยธา อบต.กอ

500,000.00 บาท
อบต.กอ

500,000.00 บาท
อบต.กอ

500,000.00 บาท
อบต.กอ

ราษฎรทั้ง 4 หมูบาน
สัญจรไปมาไดอยาง
สะดวก

สวนโยธา
อบต.กอ

3 กอสราง ปรับปรุง
ซอมแซมถนนสายแกง
กอพรอมกอสราง
สะพาน

เพ่ือใหการสัญจรไปมาสะดวก
และลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรออกสูตลาด

ปรับปรุงซอมแซมถนนสายสายแกง
กอตามแบบแปลนของสวนโยธา
อบต.กอ

2,000,000.00 บาท
(เกินศักยภาพ)

ราษฎรทั้ง 4 หมูบาน
สัญจรไปมาไดอยาง
สะดวก

สวนโยธา
อบต.กอ

4 ปรับปรุงซอมแซมถนน
สายบานกอทุงทางไป
น้ําตกกอตําบลกอหมูที1่

เพ่ือใหการสัญจรไปมาสะดวก
และลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตรออกสูตลาด

ปรับปรุงซอมแซมถนนสายสายบาน
กอทุงทางไปน้ําตกกอตามแบบ
แปลนของสวนโยธา อบต.กอ

1,000,000.00 บาท
อบต.กอ

(เกินศักยภาพ)

นักทองเที่ยวและราษฎร
ทั้ง 4 หมูบาน      สัญจร
ไปมาไดอยางสะดวก

สวนโยธา
อบต.กอ

5 ขยายผิวจราจร
หมูที่ 1 -4

เพ่ือเปนการลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

ขยายผิวจราจร ตามแบบแปลนของ
สวนโยธา อบต.กอ

500,000.00 บาท
(เกินศักยภาพ)

ราษฎรทั้ง 4 หมูบาน
สัญจรไดอยางสะดวก

สวนโยธา
อบต.กอ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

6 กอสรางรางระบายน้ํา
หมูที1่-4

เพ่ือลดปญหาน้ํากัดเซาะถนน
และเออลนอยูกลางถนนทําให
การเดินทางยากลําบาก

กอสรางรางระบายน้ํา ตามแบบ
แปลนของสวนโยธา อบต.กอ

500,000.00 บาท
อบต.กอ

500,000.00 บาท
อบต.กอ

ปองกันน้ําทวมใหกับ
ราษฎรทั้ง 4 หมูบาน

สวนโยธา
อบต.กอ

7 กอสรางคลองสงน้ํา
หมูที่ 1

เพ่ือลดปญหาน้ํากัดเซาะถนน
และเออลนอยูกลางถนนทําให
การเดินทางยากลําบาก

กอสรางรางระบายน้ํา ตามแบบ
แปลนของสวนโยธา อบต.กอ

800,000.00 บาท
(เกินศักยภาพ)

ราษฎรหมูที่ 1 ใชน้ําเพ่ือ
การเกษตร

สวนโยธา
อบต.กอ

8 กอสรางอาคารอเนกประ
สงคประจําหมูบาน
หมูที่ 1,3 และ4

เพ่ือใชเปนสถานที่เก็บวัสดุ
ประจําหมูบานสถานที่จัด
กิจกรรมในหมูบาน

กอสรางอาคารอเนกประ
สงคประจําหมูบาน  บานกอจอก
และบานกอทา ตามแบบแปลน
ของสวนโยธา อบต.กอ

350,000.00 บาท
อบต.กอ

350,000.00 บาท
อบต.กอ

ราษฎรทั้ง 2 หมูบาน
ไดใชเพ่ือกิจกรรมใน
หมูบานไดอยางสะดวก

สวนโยธา
อบต.กอ

9 กอสรางอาคารอเนกประ
สงคประจําตําบลกอ
(หอประชุมตําบล)

เพ่ือใชเปนสถานที่ประชุมจัด
กิจกรรม สัมนา

กอสรางอาคารอเนกประ
สงคตําบลกอ ที่ทําการอบต. ตาม
แบบแปลนของสวนโยธา อบต.กอ

2,500,000.00 บาท
(เกินศักยภาพ)

ราษฎรทั้ง 4 หมูบาน
ไดใชเพ่ือกิจกรรมใน
หมูบานไดอยางสะดวก

สวนโยธา
อบต.กอ

10 ซอมแซมบํารุงรักษา
ถนน ทางเดิน รางระบาย
น้ํา ฯลฯ หมูที1่-4

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
สามารถใชบริการ
สาธารณะไดอยางสะดวก

สวนโยธา
อบต.กอ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

11 กอสรางอาคารอเนกประ
สงคประจําหมูบาน
หมูที่ 2 (ตอเติม)

เพ่ือใชเปนสถานที่ประชุม
เพ่ือปรึกษาหารือประจํา
หมูบาน

กอสรางอาคารอเนกประ
สงคประจําหมูบาน  บานกอหนอง
ตามแบบแปลนของสวนโยธา อบต.
กอ

150,000.00 บาท
อบต.กอ

ราษฎร หมูที่2 ไดใช
เพ่ือกิจกรรมในหมูบาน
ไดอยางสะดวก

สวนโยธา
อบต.กอ

12 กอสรางอาคารอเนกประ
สงคประจําหมูบาน       หมู
ที่ 3 (อาคารอสม.)

เพ่ือใชเปนสถานที่ทํางานอ
สม.หมูบาน

กอสรางอาคารอเนกประ
สงคประจําหมูบาน      ตามแบบ
แปลนของสวนโยธา อบต.กอ

250,000.00 บาท
อบต.กอ

อสม.และราษฎร หมูที่3
ไดใชเพ่ือกิจกรรมใน
หมูบานไดอยางสะดวก

สวนโยธา
อบต.กอ

13 กอสรางปรับปรุงที่อาน
หนังสือพิมพประจํา
หมูบาน    หมูที่ 1-4

เพ่ือใชเปนสถานที่ประชุม
เพ่ือปรึกษาหารือประจํา
หมูบาน

กอสรางอาคารอเนกประ
สงคประจําหมูบาน
ตามแบบแปลนของสวนโยธา อบต.
กอ

45,000.00 บาท
อบต.กอ

45,000.00 บาท
อบต.กอ

45,000.00 บาท
อบต.กอ

ราษฎรทั้ง 4 หมูบาน
สามารถใชบริการ
สาธารณะไดอยางสะดวก

สวนโยธา
อบต.กอ

14 กอสรางบานใหแกผูยากไร
ในพ้ืนที่ตําบลกอ  ปละ 1
หลัง (บานเอื้ออาทร)

เพ่ือใหผูยากไรในพ้ืนที่
ตําบลกอไดมีบานอยูและมี
ชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น

กอสรางบานใหแกผูยากไรในพ้ืนที่
ตําบลกอ  ปละ 3 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

15 ปรับปรุงซอมแซมศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลกอ

เพ่ือใหเด็กไดมีสถานที่
เรียนรูที่ดีถูกสุขลักษณะ

กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบ
แปลนของสวนโยธา อบต.กอ

70,000.00 บาท 70,000.00 บาท 70,000.00 บาท ราษฎรทั้ง 4 หมูบานสง
เด็กเล็กเขาเรียนที่ศูนยเด็ก

สวนโยธา
อบต.กอ

16 กอสรางฝาปดรางระบาย
น้ํา หมูที่ 1-4

เพ่ือปองกันและลด
อุบัติเหตุ

กอสรางฝาปดรางระบายน้ํา
ตามแบบแปลนของสวนโยธา อบต.ก

500,000.00 บาท ปองกันอันตรายและการ
ลดการสูญเสียใหกับ
ราษฎรทั้ง 4 หมูบาน

สวนโยธา
อบต.กอ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

17 กอสรางอาคารอเนกประ
สงคศูนยอปพร.

เพ่ือใชเปนสถานที่ประชุม
เ พ่ือปรึกษาหารือประจํา
หมูบาน

ก อ ส ร า ง อ า ค า ร อ เ น ก ป ร ะ ส ง ค
ศูนยบริการนักทองเที่ยวตําบลกอตาม
แบบแปลนของสวนโยธา อบต.กอ

200,000.00
บาท

อบต.กอ

ราษฎรทั้ง 4 หมูบาน
สามารถใชบริการ
สาธารณะไดอยาง
สะดวก

สวนโยธา
อบต.กอ

18 ติดตั้งเครื่องหมายบังคับ
จราจรในพ้ืนที่ตําบลกอ

เพ่ือลดปญหาอุบัติเหตุใน
พ้ืนที่ตําบลกอตามนโยบาย
ขอรัฐบาล

ติดตั้งเครื่องหมายบังคับจราจรใน
พ้ืนที่ตําบลกอ

50,000.00
บาท

อบต.กอ

ปองกันอันตรายและ
การลดการสูญเสีย
ใหกับราษฎรทั้ง 4
หมูบาน

สวนโยธา
อบต.กอ

19 กอสรางหอกระจายขาว
แบบไรสายประจําตําบล
กอและปรับปรุงซอมแซม
หอกระจายขาว   หมูที่ 1-4

เพ่ือใหประชาชนไดรับรู
ขาวสารบานเมืองไดอยาง
รวดเร็วและทันเหตุการณ

กอสรางหอกระจายขาวแบบไรสาย
ประจําตําบลกอตามแบบแปลนของ
สวนโยธา อบต.กอ

200,000.00
บาท

เพ่ือแจงประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารใหกับ
ราษฎรทั้ง 4 หมูบาน

สวนโยธา
อบต.กอ

20 กอสรางศาลาที่พักริมทาง
สําหรับบริการ
นักทองเที่ยว

เพ่ือใหบริการนักทองเที่ยว
ในพ้ืนที่ตําบลกอ

กอสรางศาลาที่พักริมทางเพ่ือบริการ
นักทองเที่ยว    ตามแบบแปลนของ
สวนโยธา อบต.กอ

240,000.00 บาท
อบต.กอ

เพ่ืออํานวยความสะดวก
ใหกับนักทองเที่ยว

สวนโยธา
อบต.กอ

21 โครงการกอสรางรั้วที่ทํา
การองคการบริหารสวน
ตําบลกอ

ปรับปรุงสถานที่ราชการ
อบต.กอ

ปรับปรุงที่ราชพัสดุตามที่องคการ
บริหารสวนตําบลขออนุญาตใช
ประโยชนจากที่ดิน

700,000.00
บาท

อบต.กอ

ปองกันทรัพยสินของ
ทางราชการเสียหาย

สวนโยธา
อบต.กอ

22 กอสรางฌาปนสถาน(เมรุ)
หมูที่ 1,3,4

เพ่ือใหมีศาลาเอนกประสงค
ใชในการประกอบกิจกรรม
ฌาปนกิจศพ

มีศาลาเอนกประสงคใชในการ
ประกอบกิจกรรมฌาปนกิจศพ

300,000.00 300,000.00 300,000.00 ราษฎรทั้ง 4 หมูบาน
สามารถใชบริการ
สาธารณะไดอยางสะดวก

สวนโยธา
อบต.กอ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

23 กอสรางศาลา
เอนกประสงคสุสานบาน
กอจอกพรอมหองน้ําหมูที่
3

เพ่ือใหมีศาลา
เอนกประสงคใชในการ
ประกอบกิจกรรมฌาปนกิจ
ศพ

มีศาลาเอนกประสงคใชในการ
ประกอบกิจกรรมฌาปนกิจศพ

750,000.00
(เกินศักยภาพ)

ราษฎรบานกอจอก
สามารถใชบริการ
สาธารณะไดอยางสะดวก

สวนโยธา
อบต.กอ

24 กอสรางถนนลาดยางแอส
ฟลสติก หมูที่ 1-4

เพ่ือใหมีถนนลาดยางใช
เดินทางสัญจรไปมาอยาง
สะดวกและปลอดภัยใน
หมูบาน

มีถนนลาดยางแอสฟลสติกใช
คมนาคมภายในหมูบาน
ตามแบบแปลนของสวนโยธา อบต.
กอ

1,000,000.00
(เกิน

ศักยภาพ)

1,000,000.00 บาท
(เกินศักยภาพ)

1,000,000.00 บาท
(เกินศักยภาพ)

ราษฎรทั้ง 4 หมูบาน
สัญจรไปมาไดอยาง
สะดวก

สวนโยธา
อบต.กอ

25 กอสรางทาเทียบเรือแกงกอ ใหมีทาเทียบเรือเพ่ือความ
ปลอดภัยชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน
นักทองเที่ยว ชาวประมง

มีทาเทียบเรือเพ่ือความปลอดภัยชีวิต
และทรัพยสินของประชาชนและ
นักทองเที่ยวและชาวประมง ตามแบบ
แปลนสวนโยธา อบต.กอ

1,100,000.00
(เกิน

ศักยภาพ)

นักทองเที่ยวราษฎรตําบล
กอ  สัญจรไปมาไดอยาง
สะดวก

สวนโยธา
อบต.กอ

26 กอสรางสะพานขามลําหวย
หมูที่ 1-4

เพ่ือใหมีถนนใชเดินทางไป
ในพ้ืนที่การเกษตร

มีสะพานใชเดินทางไปในพ้ืนที่
การเกษตรตามแบบแปลนของสวน
โยธา อบต.กอ

2,200,000.00
(เกิน

ศักยภาพ)

ราษฎรทั้ง 4 หมูบาน
สัญจรไปมาไดอยาง
สะดวก

สวนโยธา
อบต.กอ

27 กอสรางทอลอดเหล่ียมทั้ง
หมูที่ 1-4

เพ่ือใหมีถนนขามทางและ
ใชเดินทางไปในพ้ืนที่
การเกษตร

มีทางขามใชเดินทางไปในพ้ืนที่
การเกษตรตามแบบแปลนของสวน
โยธา อบต.กอ

250,000.00 250,000.00 250,000.00 ราษฎรทั้ง 4 หมูบาน
สัญจรไปมาไดอยาง
สะดวก

สวนโยธา
อบต.กอ
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28 กอสรางพนังก้ันน้ํา
หมูที่ 1

เพ่ือลดปญหาน้ํากัดเซาะตล่ิง
หวยที่ผานกลางหมูบานและเออ
ลนอยูกลางถนนเสียหายทําให
การเดินทางยากลําบาก

กอสรางรางระบายน้ํา ตามแบบ
แปลนของสวนโยธา อบต.กอ

500,000.00 บาท
อบต.กอ

ปองกันน้ําทวมใหกับ
ราษฎรหมูที่ 1ปองกัน
อันตรายที่จะเกิดขึ้น

สวนโยธา
อบต.กอ

29 ซอมแซมบํารุงรักษา
ถนนคอนดรีตเสริม
เหล็กเปนถนนแอตฟสต
ติก ภายในหมูบาน
ทางเดิน รางระบายน้ํา
ฯลฯ หมูที่ 1-4

เพ่ือใหมีถนนลาดยางใชเดินทาง
สัญจรไปมาอยางสะดวกและ
ปลอดภัยในหมูบาน

มีถนนลาดยางแอสฟลสติกใช
คมนาคมภายในหมูบาน
ตามแบบแปลนของสวนโยธา อบต.
กอ

700,000.00 บาท 700,000.00 บาท 700,000.00 บาท ราษฎรทั้ง 4 หมูบาน
สามารถใชบริการ
สาธารณะไดอยางสะดวก

สวนโยธา
อบต.กอ

30 ขุดสระน้ําหวยน้ําลวา
หมูที่ 3

เพ่ือใหประชาชนไดมีน้ําเพ่ือทํา
การเกษตรอยางเพียงพอปโดย
ไมเดือดรอนในฤดูแลง

ขุดสระน้ําหมูบาน หมูที่ 3
ตามแบบแปลนของ อบต.กอ

1,867,000.00 บาท
(เกินศักยภาพ)

ราษฎรบานกอจอก    มี
แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร

สวนโยธา
อบต.กอ

31 กอสรางถนนแอลสฟล
ติก หมูที่ 1-4

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนเพ่ือ
คมนาคมอยางเพียง

กอสรางถนนแอลฟลสติก
ตามแบบแปลนของ อบต.กอ

2,912,000.00 บาท
(เกินศักยภาพ)

ราษฎรทั้ง 4 หมูบาน
สามารถใชบริการ
สาธารณะไดอยางสะดวก

สวนโยธา
อบต.กอ

32 ซอมแซมถนนลูกรัง หมู
ที่ 1-4

เพ่ือใหมีถนนลาดยางใชเดินทาง
สัญจรไปมาอยางสะดวกและ
ปลอดภัยสะดวกในการเดินทาง
ไปพ้ืนที่การเกษตร

ซอมแซมถนนลูกรัง
ตามแบบแปลนของ อบต.กอ

100,000.00 บาท 100,000.00 บาท 100,000.00 บาท ราษฎรทั้ง 4 หมูบาน
สามารถใชบริการ
สาธารณะไดอยางสะดวก

สวนโยธา
อบต.กอ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

33 กอสรางพนังก้ันตล่ิง
หมูที่ 1-4

เพ่ือปองกันอันตรายกับ
ชีวิตและทรัพยสิน ลด
อุบัติเหตุ ในหมูบาน

กอสรางกอสรางพนังก้ันตล่ิง
ภายในหมูบานตามแบบแปลนของ
สวนโยธา อบต.กอ

200,000.00
บาท

อบต.กอ

200,000.00 บาท
อบต.กอ

ราษฎรทั้ง 4 หมูบาน
สามารถใชบริการ
สาธารณะไดอยางสะดวก

สวนโยธา
อบต.กอ

34 ราวกันตกบริเวณถนน
ภายในหมูบาน หมูที่ 1-4

เพ่ือลดปญหาอุบัติเหตุใน
พ้ืนที่ตําบลกอตามนโยบาย
ขอรัฐบาล

กอสรางราวรอบถนนกันตกในพ้ืนที่
ตําบลกอ

50,000.00
บาท

อบต.กอ

ปองกันอันตรายและการ
ลดการสูญเสียใหกับ
ราษฎรทั้ง 4 หมูบาน

สวนโยธา
อบต.กอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟา  ประปา  โทรศัพท

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

1 ขยายเขตบริการไฟฟา
และใหบริการไฟฟา
สาธารณะ (ไฟก่ิง)
หมูที่ 1-4

เพ่ือใหประชาชนไดมี
ไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน
และขยายการบริการ
ไฟฟาที่มีอยูเดิมใหมี
เพ่ิมขึ้นและทั่วถึงและเปน
การลดปญหาอุบัติเหตุ
ตอนกลางคืน

ขยายเขตบริการไฟฟา  ตาม
แบบแปลนของสวนโยธา
อบต.กอ

200,000.00 บาท สรางความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
จัดบริการสาธารณะให
ครอบคลุมกับราษฎรทั้ง
4 หมูบาน

สวนโยธา
อบต.กอ

2 ปรับปรุงซอมแซมโรง
ผลิตน้ําดื่มและเจาะบอ
บาดาลพรอมอุปกรณ
ติดตั้ง หมูที่ 2

เพ่ือปรับปรุงตัวอาคารโรง
ผลิตน้ําดื่มและเจาะบอ
บาดาลเพ่ิม

เพ่ือใหมีน้ําดื่มที่สะอาดและ
มีอาคารที่สะดวกปลอดภัย
ในการผลิตน้ําดื่ม

100,000.00 บาท
อบต.กอ

จัดบริการสาธารณะให
ครอบคลุมกับราษฎรทั้ง
4 หมูบาน

สวนโยธา
อบต.กอ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2553 (บาท) 2554 (บาท) 2555 (บาท)

3 พลังงานแสงอาทิตย(โซ
ลาเซลล)ตําบลกอ

เพ่ือใหชุมชนเรือนแพได
พลังงานจากแสงอาทิตย
แทนการใชไฟฟา

ชุมชนเรือนแพมีพลังงาน
แสงอาทิตย(โซลาเซลล)ใช
ในการอํานวยความสะดวก
ตางๆ

350,000.00
(เกินศักยภาพ)

จัดบริการสาธารณะให
ครอบคลุมกับราษฎรทั้ง
4 หมูบาน

สวนโยธา
อบต.กอ

4 จัดซ้ือเครื่องกําเนิด
กระแสไฟฟา

เพ่ือใหมีเครื่องกําเนิด
กระแสไฟฟาไวใชใน
กรณีฉุกเฉิน

มีเครื่องกําเนิดกระแสไฟฟา
ไวใชในกรณีฉุกเฉิน
ที่มีไมเพียงพอ

150,000.00
(เกินศักยภาพ)

100,000.00 บาท
อบต.กอ

จัดบริการสาธารณะให
ครอบคลุมกับราษฎรทั้ง
4 หมูบาน

สวนโยธา
อบต.กอ

5 ปรับปรุงซอมแซมระบบ
ประปาหมูบานเพ่ือให
สามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  หมูที่ 1-4

เพ่ือใหประชาชนไดมีน้ํา
อุปโภค-บริโภคอยางเพียง
พอปโดยไมเดือดรอนใน
ฤดูแลง

ซอมแซมระบบประปา
หมูบาน หมูที่ 1-4
ตามแบบแปลนของ อบต.
กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

จัดใหมีน้ําเพียงพอเพ่ือ
การอุปโภคและบริโภค
ใหราษฎรทั้ง 4 หมูบาน

สวนโยธา
อบต.กอ

6 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ
ประปา
หมูที่ 1-4
เชน เครื่องปมน้ํา เครื่อง
ปดเปดอัตโนมัติ

เพ่ือใหประชาชนไดมีน้ํา
อุปโภค-บริโภคอยางเพียง
พอปโดยไมเดือดรอนใน
ฤดูแลง

ซอมแซมระบบประปา
หมูบานเพ่ือใหสามารถ
ใหบริการได
ตามแบบแปลนของ อบต.
กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

ปรับปรุงระบบประปา
ใหครอบคลุมกับราษฎร
ทั้ง 4 หมูบาน

สวนโยธา
อบต.กอ

7 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

ปรับปรุงระบบประปา
ใหครอบคลุมกับราษฎร
ทั้ง 4 หมูบาน

สวนโยธา
อบต.กอ



49

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

8 ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
หมูที่ 1-4

เพ่ือใหประชาชนไดมี
ไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน
และขยายการบริการไฟฟา
ที่มีอยูเดิมใหมีเพ่ิมขึ้นและ
ทั่วถึงและเปนการลดปญ
หาอุบัติเหตุตอนกลางคืน

ขยายเขตบริการไฟฟา  ตาม
แบบแปลนของสวนโยธา
อบต.กอ

80,000.00 บาท 80,000.00 บาท 80,000.00 บาท สรางความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินใหกับ
ราษฎรทั้ง 4 หมูบาน

สวนโยธา
อบต.กอ

9 ขุดเจาะบอบาดาล
หมูที่ 1-4

เพ่ือใหประชาชนไดมีน้ํา
อุปโภค-บริโภคอยางเพียง
พอปโดยไมเดือดรอนใน
ฤดูแลง

ขุดเจาะบอน้ําเพ่ือใหมีน้ํา
สําหรับอุปโภคบริโภค
ตามแบบแปลนของ อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

จัดบริการสาธารณะให
ครอบคลุมกับราษฎรทั้ง
4 หมูบาน

สวนโยธา
อบต.กอ

10 จัดซ้ือถังเก็บน้ําฝน
หมูที่ 1-4

เพ่ือใหประชาชนไดมี
ภาชนะจัดเก็บน้ําฝนไวใช
ในฤดูแลง

ถังเก็บน้ําฝน เพ่ือใหมี
ภาชนะบรรจุน้ําฝน

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

จัดบริการสาธารณะให
ครอบคลุมกับราษฎรทั้ง
4 หมูบาน

สวนโยธา
อบต.กอ

11 ติดตั้งโทรศัพทพ้ืนฐาน
(โทรศัพทบาน)และ
สัญญาณอินเตอรเน็ต

เพ่ือใหประชาชนสามารถ
ติดตอส่ือสารไดงายและ
สะดวกรวดเร็ว

ประสานงานเพ่ือของขยาย
เขตติดตั้งโทรศัพทพ้ืนฐาน

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนตําบลกอไดรับ
ประโยชน
โยชน

สวนโยธา
อบต.กอ

12 กอสรางประปาภูเขา
หมูที่ 1-4

เพ่ือใหประชาชนไดมีน้ํา
อุปโภค-บริโภคอยางเพียง
พอปโดยไมเดือดรอนใน
ฤดูแลง

กอสรางประปาภูเขา
เพ่ือใหมีน้ําสําหรับอุปโภค
บริโภค
ตามแบบแปลนของ อบต.กอ

300,000.00 บาท
อบต.กอ

300,000.00 บาท
อบต.กอ

จัดบริการสาธารณะให
ครอบคลุมกับราษฎรทั้ง
4 หมูบาน

สวนโยธา
อบต.กอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

1.4 แนวทางการปรับปรุงพัฒนาและจัดหาแหลงนํ้า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

1 กอสรางฝายเก็บน้ํา
หมูที่ 1-4

เพ่ือใหเกษตรกรไดมีน้ําเพ่ือใชใน
การเกษตรในชวงฤดูแลง

กอสรางฝายเก็บน้ํา  ตาม
แบบแปลนของสวนโยธา
อบต.กอ

2,000,000.00
(เกินศักยภาพ)

2,000,000.00
(เกินศักยภาพ)

จัดหาแหลงน้ําเพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค
ใหกับราษฎรหมูที่ 1-2

สวนโยธา
อบต.กอ

2 กอสรางสระเก็บน้ําหวย
มวงแกว หมูที่ 3

เพ่ือใหเกษตรกรไดมีน้ําเพ่ือใชใน
การเกษตรในชวงฤดูแลง

กอสรางสระเก็บน้ําหวย
มวงแกว  ตามแบบแปลน
ของสวนโยธา อบต.กอ

2,000,000.00
(เกินศักยภาพ)

จัดหาแหลงน้ําเพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค
ใหกับราษฎรหมูที่ 3

สวนโยธา
อบต.กอ

3 กอสรางสระเก็บน้ําหวย
โปงแดง หมูที่ 4

เพ่ือใหเกษตรกรไดมีน้ําเพ่ือใชใน
การเกษตรในชวงฤดูแลง

กอสรางสระเก็บน้ําหวย
โปง ตามแบบแปลนของ
สวนโยธา อบต.กอ

2,000,000.00
(เกินศักยภาพ)

จัดหาแหลงน้ําเพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค
ใหกับราษฎรหมูที่ 4

สวนโยธา
อบต.กอ

4 กอสรางสระเก็บน้ํา
หวยขจวม หมูที่ 3

เพ่ือใหเกษตรกรไดมีน้ําเพ่ือใชใน
การเกษตรในชวงฤดูแลง

กอสรางสระเก็บน้ํา
หวยขจวม  ตามแบบแปลน
ของสวนโยธา อบต.กอ

2,000,000.00
(เกินศักยภาพ)

จัดหาแหลงน้ําเพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค
ใหกับราษฎรหมูที่ 3

สวนโยธา
อบต.กอ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

5 ขุดลอกและบํารุงรักษา
สระเก็บน้ํา หมูที่ 1-4

เพ่ือใหเกษตรกรไดมีน้ํา
เพ่ือใชในการเกษตร
ในชวงฤดูแลง

กอสรางสระเก็บน้ํา ตามแบบ
แปลนของสวนโยธา อบต.กอ

2,000,000.00
(เกินศักยภาพ)

จัดหาแหลงน้ําเพ่ือการ
อุปโภคและบริโภคใหกับ
ราษฎรทั้ง 4 หมู

สวนโยธา
อบต.กอ

6 ขุดสระเก็บน้ํา
หมูที่ 1-4

เพ่ือใหเกษตรกรไดมีน้ํา
เพ่ือใชในการเกษตร
ในชวงฤดูแลง

กอสรางสระเก็บน้ํา ตามแบบ
แปลนของสวนโยธา อบต.กอ

3,000,000.00
(เกินศักยภาพ)

จัดหาแหลงน้ําเพ่ือการ
อุปโภคและบริโภคใหกับ
ราษฎรทั้ง 4 หมู

อบจ.ลําพูน
สวนโยธา
อบต.กอ

7 กอสรางสระเก็บน้ําหวย
ปาคา หมูที่ 1

เพ่ือใหเกษตรกรไดมีน้ํา
เพ่ือใชในการเกษตร
ในชวงฤดูแลง

กอสรางสระเก็บน้ํา ตามแบบ
แปลนของสวนโยธา อบต.กอ

3,000,000.00
(เกินศักยภาพ)

จัดหาแหลงน้ําเพ่ือการ
อุปโภคและบริโภคใหกับ
ราษฎรหมูที่ 1

อบจ.ลําพูน
สวนโยธา
อบต.กอ

8 กอสรางสระเก็บน้ําหวย
หนองตอม หมูที่ 4

เพ่ือใหเกษตรกรไดมีน้ํา
เพ่ือใชในการเกษตร
ในชวงฤดูแลง

กอสรางสระเก็บน้ําหวย
หนองตอม ตามแบบแปลน
ของสวนโยธา อบต.กอ

2,000,000.00
(เกินศักยภาพ)

จัดหาแหลงน้ําเพ่ือการ
อุปโภคและบริโภคใหกับ
ราษฎรหมูที่ 4

อบจ.ลําพูน
สวนโยธา
อบต.กอ

9 ขุดลอกลําหวยแมกอ เพ่ือแกปญหาการตื้นเขิน
ของลําหวยแมกอ

มีการแกไขปญหาลําหวยตื้น
เขินเกิดน้ําทวม

1,900,000.00
(เกินศักยภาพ)

จัดหาแหลงน้ําเพ่ือการ
อุปโภคและบริโภคใหกับ
ราษฎรทั้ง 4 หมู

อบจ.ลําพูน
สวนโยธา
อบต.กอ



52

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

10 กอสรางฝายตนน้ําลําธาร
(ฝายแมว)หมูที่ 1-4

เพ่ือเพ่ิมความชุมช้ืนสูปาไมและลด
ปญหาขาดแคลนน้ําในฤดูแลงและลด
ปญหาน้ําทวมในฤดูฝน

กอสรางฝายแมว 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จัดหาแหลงน้ําเพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค
ใหกับราษฎรทั้ง 4 หมู

อบจ.ลําพูน
สวนโยธา
อบต.กอ

11 ปรับปรุงซอมแซมฝาย
สระ  อางเก็บน้ํา  คลองสง
น้ํา  รางรินสงน้ํา

เพ่ือปรับปรุงซอมแซมของเดิมที่เสียหาย
ใหดีขึ้นและทําใหเกษตรกรไดมีน้ําเพ่ือ
ใชในการเกษตร

ซอมแซมของเดิมที่
เสียหายใหดีขึ้นและทําให
เกษตรกรไดมีน้ําเพ่ือใช
ในการเกษตร

200,000.00
(เกินศักยภาพ)

จัดหาแหลงน้ําเพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค
ใหกับราษฎรทั้ง 4 หมู

อบจ.ลําพูน
สวนโยธา
อบต.กอ

12 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณทอสง
น้ําการเกษตร

เพ่ือใหเกษตรกรไดมีน้ําเพ่ือใชในการทํา
การเกษตร

สนับสนุนการใชน้ําเพ่ือ
การเกษตร

40,000.00 40,000.00 40,000.00 จัดหาแหลงน้ําเพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค
ใหกับราษฎรทั้ง 4 หมู

อบจ.ลําพูน
สวนโยธา
อบต.กอ

13 ขุดบอน้ําตื้น
หมูที่ 1-4

เพ่ือใหเกษตรกรไดมีน้ําเพ่ือใชใน
การเกษตรในชวงฤดูแลง

กอสรางสระเก็บน้ํา ตาม
แบบแปลนของสวนโยธา
อบต.กอ

1,000,000.00
(เกินศักยภาพ)

1,000,000.00
(เกินศักยภาพ)

จัดหาแหลงน้ําเพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค
ใหกับราษฎรทั้ง 4 หมู

อบจ.ลําพูน
สวนโยธา
อบต.กอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

2.1 แนวทางการสรางและพัฒนาระบบเครือขายการตลาด  การจัดต้ังตลาดกลางและศูนยจําหนายสินคา OTOP ในทองถิ่น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

1 จัดหาตลาดกลางสินคา
ทางการเกษตร

เพ่ือใชเปนสถานที่ซ้ือขาย
สินคาทางการเกษตรโดย
ไมตองผานพอคาคนกลาง

จัดหาตลาดกลางทางการ
เกษตรตําบลกอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

เกษตรกรตําบลกอไดรับ
ประโยชน

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

2 จัดตั้งศูนยจําหนายสินคา
OTOP ในตําบลสนับสนุน
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ(OTOP)

เพ่ือใชเปนสถานที่
จําหนายสินคา OTOP ใน
ตําบลกอ

จัดตั้งศูนยจําหนายสินคา
OTOP ในตําบลกอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

เกษตรกรตําบลกอไดรับ
ประโยชน

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

3 โครงการกองทุนฟนฟู
กลุมอัดถานเทียมและ
สงเสริมและพัฒนาการทํา
ถานเทียม

เพ่ือใหกลุมผลิตถานเทียม
ผลิตออกสูทองตลาดและ
กลุมผูที่สนใจ

การรวมกลุมผลิตถานเทียม
ผลิตออกสูทองตลาดและ
กลุมผูที่สนใจ

250,000.00 บาท
(เกินศักยภาพ)

สมาชิกกลุมที่ไดรับประ
โยชน

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

4 จัดตั้งกลุมในระบบ
สหกรณและสนับสนุน
งบประมาณในการจัดตั้ง
สหกรณ

เพ่ือเปนการสงเสริมอาชีพ
และการจัดตั้งกลุมใน
ระบบสหกรณ

จัดตั้งกลุมในระบบสหกรณ
ตําบลกอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

เกษตรกรตําบลกอไดรับ
ประโยชน

สํานักงานปลัด
อบต.กอ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

5 จัดตั้งลานคาชุมชน เพ่ือใชเปนสถานที่ซ้ือขาย
สินคาทางการเกษตรโดย
ไมตองผานพอคาคนกลาง

จัดตั้งลานคาชุมชนตําบลกอ 40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนตําบลกอที่
ไดรับประโยชน

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

6 สงเสริมสนับสนุนโรงน้ํา
ดื่มตําบลกอ

เพ่ือสนับสนุนกิจการโรง
น้ําดื่มในตําบลกอเพ่ือ
ราษฎรตําบลกอ

สนับสนุนกิจการโรงน้ําดื่ม
ตําบลกอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนตําบลกอที่
ไดรับประโยชน

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

7 สงเสริมสนับสนุน
วิสาหกิจชุมชน ตําบลกอ

เพ่ือสนับสนุนกิจการโรง
น้ําดื่มในตําบลกอเพ่ือ
ราษฎรตําบลกอ

สนับสนุนกิจการโรงน้ําดื่ม
ตําบลกอ

30,000.00 บาท
อบต.กอ

30,000.00 บาท
อบต.กอ

30,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนตําบลกอที่
ไดรับประโยชน

สํานักงานปลัด
อบต.กอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

2.2 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาอาชีพและอุตสาหกรรมในครัวเรือนแกประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

1 สงเสริมและพัฒนาอาชีพการทําแปร
รูปอาหาร เชนปลา,เนื้อปลา,หนอไม

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
อาชีพและอุตสาหกรรม
ในครัวเรือนแก
ประชาชน

สงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การอาหารจากปลา,เนื้อ
ปลา,หนอไม

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนตําบลกอ
ไดรับประโยชน

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

2. สงเสริมกลุมอาชีพเกษตรกรตําบล
กอ

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
อาชีพและอุตสาหกรรม
ในครัวเรือนแก
ประชาชน

สงเสริมและพัฒนาอาชีพ
ของเกษตรกร ตําบลกอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนตําบลกอ
ไดรับประโยชน

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

3 สงเสริมและพัฒนาการทําขนม การ
ตีมีด การเสริมสวย ฯลฯ

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
อาชีพและอุตสาหกรรม
ในครัวเรือนแก
ประชาชน

สงเสริมและพัฒนาการทํา
ขนม การตีมีด การเสริม
สวย ฯลฯ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนตําบลกอ
ไดรับประโยชน

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

4 สงเสริมและพัฒนาสินคาOTOP
ตําบลกอ

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
สินคา OTOP ตําบลกอ

สงเสริมและพัฒนาการทํา
สินคา OTOP ตําบลกอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนตําบลกอ
ไดรับประโยชน

สํานักงานปลัด
อบต.กอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

2.3 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาปจจัยเกื้อหนุนดานเศรษฐกิจในทองถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

1 โครงการสนับสนุนเกษตร
กรในการทําการเกษตร
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือลดตนทุนทางการผลิต
ทางการเกษตรและที่
สําคัญเปนการสงเสริม
เศรษฐกิจในทองถ่ินตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

สนับสนุนเกษตรกรในการ
ทําการเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

เกษตรกรที่ไดรับประ
โยชน

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

2 ฝกอบรม ศึกษาดูงาน
อาชีพนอกสถานที่ ใหแก
กลุมอาชีพตาง ๆ

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพดานการพัฒนา
อาชีพใหกับกลุมอาชีพตาง
ๆ ของตําบลกอ

ฝกอบรมอาชีพใหแกกลุม
อาชีพตาง ๆ

250,000.00 บาท 100,000.00 บาท ประชาชนตําบลกอไดรับ
ประโยชน

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

3 โครงการกอสรางช่ังตวง
วัด คาธรรมเนียมขนสง

เพ่ือใหเกษตรกรไดรับ
ความเปนธรรมในการช่ัง
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพ่ือสรางความเปนธรรมใน
การช่ังผลผลิตการเกษตร
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐ
กิจพอเพียง

350,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนตําบลกอไดรับ
ประโยชน

สํานักงานปลัด
อบต.กอ



57

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

4 สนับสนุนโครงการ คนฮัก
หละปูนแทนคุณแผนดิน
หมูที่ 1-4

เพ่ือสนับสนุนการจัด
สวัสดิการใหแกสมาชิก
กองทุน

สนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ใหแกสมาชิกกองทุนสราง
ความเขมแข็งในชุมชน

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนตําบลกอที่
ไดรับประโยชน

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

5 สนับสนุนการรวมกลุม
อาชีพตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตําบลกอ
หมูที่ 1-4

เพ่ือสนับสนุนการดําเนิน
ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตําบลกอ

เพ่ือสนับสนุนการดําเนิน
ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตําบลกอ

350,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนตําบลกอที่
ไดรับประโยชน

สํานักงานปลัด
อบต.กอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

2.4 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพฝมือแรงงานแกกลุมอาชีพ  กลุมแมบาน  กลุมเกษตรกร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

1 ฝกอบรมอาชีพใหแกกลุม
อาชีพตาง ๆ

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพดานการพัฒนา
อาชีพใหกับกลุมอาชีพตาง
ๆ ของตําบลกอ

ฝกอบรมอาชีพใหแกกลุม
อาชีพตาง ๆ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

กลุมอาชีพไดรับประ
โยชน

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

2 โครงการจางแรงงานเพ่ือ
ลดชองวางทางสังคม
นักเรียนนักศึกษาทํางาน
ในชวงฤดูรอน

เพ่ือแกไขปญหาการ
วางงานและสงเสริมใหผู
วางงานมีงานทําเพ่ือเปน
อาชีพ

จางแรงงานเพ่ือลดชองวาง
ทางสังคมนักเรียนนักศึกษา
ทํางานในชวงฤดูรอน

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชน

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

3 จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑใน
การสงเสริมการประกอบ
อาชีพ

เพ่ือใหกลุมอาชีพไดมีวัสดุ
ครุภัณฑในการดําเนินการ
ตามกิจกรรมกลุมบรรลุ
ตามเปาหมาย

จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑในการ
สงเสริมการประกอบอาชีพ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

กลุมอาชีพไดรับประ
โยชน

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

4 จัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุน
ผลผลิตของกลุมอาชีพ

เพ่ือใหผลผลิตของลุม
อาชีพไดออกสูตลาดและ
กลุมผูที่สนใจ

จัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุน
ผลผลิตของกลุมอาชีพ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

กลุมอาชีพไดรับประ
โยชน

สํานักงานปลัด
อบต.กอ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

5 สนับสนุนเงินทุนหมุน
เวียนใหกับกลุมอาชีพ
(เศรษฐกิจชุมชน)

เพ่ือใหกลุมอาชีพไดมี
เงินทุนหมุนเวียน

สนับสนุนเงินทุนหมุน
เวียนใหกับกลุมอาชีพ

400,000.00 บาท
อบต.กอ

400,000.00 บาท
อบต.กอ

400,000.00 บาท
อบต.กอ

กลุมอาชีพไดรับประ
โยชน

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

6 สรางแพขนานยนต
แลละจัดซ้ือเรือทองแบน

เพ่ือพัฒนายานพาหนะ
และแหลงทองเที่ยวให
เปนที่ดึงดูดนักทอง
เที่ยวและทําใหประชาชน
มีรายไดจากการทองเที่ยว

สงเสริมสนับสนุนการ
ทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวใน
พ้ืนที่ตําบลกอ

4,000,000.00
(เกินศักยภาพ)

กลุมอาชีพไดรับประ
โยชน

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

7 โครงการแกไขปญหาจาก
ผักตบชวา

เพ่ือใหแกไขปญหาจาก
ผักตบชวา

แกไขปญผักตบชวาในแกง
กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

ชาวประมงตําบลกอ
ไดรับประโยชน

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

8 โครงการสงเสริมอาชีพ
การทําประมงน้ําจืด

สงเสริมใหเกษตรกรมี
อาชีพเสริมนอกเหนือจาก
การทําการเกษตร

สงเสริมอาชีพการทําประมง
น้ําจืด

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

เกษตรกรไดรับประ
โยชน

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

9 โครงการประชาสัมพันธ
ใหความรูดานการทํา
การเกษตร

เพ่ือประชาสัมพันธให
เกษตรกรไดรับทราบและ
รับรูเก่ียวกับขาวดาน
การเกษตร

ประชาสัมพันธใหความรู
ดานการทําการเกษตร

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

เกษตรกรไดรับประ
โยชน

สํานักงานปลัด
อบต.กอ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

10 อบรมถายทอดเทคโนโลยี
ดานการเกษตร

เพ่ือใหเกษตรกรไดมี
ความรูเพ่ือนํามา
พัฒนาการเกษตร

อบรมถายทอดเทคโนโลยี
ดานการเกษตร

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

เกษตรกรไดรับประ
โยชน

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

11 สนับสนุนเมล็ดพันธุพืช
ทางการเกษตร

เพ่ือใหเกษตรกรไดมีเมล็ด
พันธุพืชที่ไดคุณภาพ

สนับสนุนเมล็ดพันธุพืช
ทางการเกษตร

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

เกษตรกรไดรับประ
โยชน

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

12 สงเสริมการปศุสัตว สงเสริมใหประชาชนไดมี
อาชีพเสริมนอกเหนือจาก
การทําการเกษตร

สงเสริมการทําปศุสัตว 50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

เกษตรกรไดรับประ
โยชน

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

13 โครงการลดตนทุนการ
ผลิต(อบรมการทําปุยหมัก
ชีวภาพ ฯลฯ)

เพ่ือใหเกษตรกรสามารถมี
ความรูเก่ียวกับการทําปุย
หมักชีวภาพและเปนการ
ลดตนทุนการผลิต

โครงการลดตนทุนการผลิต
(อบรมการทําปุยหมักชีวภาพ
ฯลฯ)

30,000.00 บาท
อบต.กอ

30,000.00 บาท
อบต.กอ

30,000.00 บาท
อบต.กอ

เกษตรกรไดรบัประ
โยชน

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

14 จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑใน
การพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพดิน

เพ่ือพัฒนาคุณภาพดินที่ทํา
การเกษตรที่อาจเกิดการ
เส่ือมโทรมใหสามารถทํา
การเกษตรได

จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑในการ
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพดิน

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

กลุมอาชีพไดรับประ
โยชน

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

15 อบรมความรูการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพดิน

เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ความรูในการปรับปรุง
คุณภาพดินที่เส่ือมโทรม
สามารถทําการเกษตรได

อบรมความรูการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพดิน

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

เกษตรกรไดรับประ
โยชน

สํานักงานปลัด
อบต.กอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

2.5 แนวทางสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (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
โยชน

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

2 พัฒนาและรักษาสภาพ
แวดลอมแหลงทองเที่ยว

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
โยชน

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

3 โครงการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ

อบรมมัคคุเทศกทองถ่ิน 100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชน

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

4 พัฒนาสงเสริมชุมชนเรือน
แพเปนสถานที่ทองเที่ยว

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
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

3.1 แนวทางการพัฒนาสังคมและชุมชนอยางยั่งยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

1 สนับสนุนสงเสริมชุมชน
มีสวนรวมในการพัฒนา
ชุมชน การจัดทํา
แผนพัฒนาฯ แผนชุมชน

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

ประชาชนตําบลกอที่
ไดรับประโยชน
โยชน

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

2 โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
แบบย่ังยืนและปองกัน
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหประ
ชาชนรูถึงพิษภัยและปญ
หาตาง ๆ ที่อาจจะเกิดจาก
ยาเสพติดและปองกัน
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดแบบย่ังยืนตําบลกอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนตําบลกอที่
ไดรับประโยชน
โยชน

สํานักงานปลัด
อบต.กอ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

4 สนับสนุนกิจกรรมเด็ก
เยาวชนและผูดอยโอกาส
ทางสังคม

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
เด็ก เยาวชนและผูดอย
โอกาสทางสังคม

สนับสนุนกิจกรรมเด็ก
เยาวชนและผูดอยโอกาสทาง
สังคมตําบลกอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

เด็กเยาวชนผูดอยโอกาส
ที่ไดรับประโยชน

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

5 สงเสริมการเรียนรูของเด็ก
เยาวชนและผูดอยโอกาส
ทางสังคม

เพ่ือสงเสริมใหเด็ก
เยาวชนและผูดอยโอกาส
ทางสังคมมีการเรียนรูที่ดี

สงเสริมการเรียนรูของเด็ก
เยาวชนและผูดอยโอกาสทาง
สังคมตําบลกอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

เด็กเยาวชนผูดอยโอกาส
ที่ไดรับประโยชน

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

6 สนับสนุนกิจกรรม
ผูสูงอายุ

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
ผูสูงอายุ

สนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุ
ตําบลกอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ผูสูงอายุที่ไดรับประ
โยชน

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

7 โครงการสงเสริมกุลม
พัฒนางานอาชีพ ของกลุม
สตรี แมบาน พอบาน
เยาวชน และประชาชน
ตําบลกอ

เพ่ือสนับสนุนโครงการ
ฝกอบรมอาชีพ

สงเสริมกุลมพัฒนางาน
อาชีพ ของกลุมสตรี แมบาน
พอบาน เยาวชน และ
ประชาชนตําบลกอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

ผูสูงอายุที่ไดรับประ
โยชน

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

8 กิจกรรมวันเยาวชนและ
วันเด็กแหงชาติ

สงเสริมสนับสนุนกิจ
กรรมวันเยาวชนแหงชาติ

จัดกิจกรรมวันเยาวชน
แหงชาติตําบลกอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

เยาวชนที่ไดรับประ
โยชน

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

9 กิจกรรมรัฐพิธีตําบลกอ สงเสริมสนับสนุนการจัด
รัฐพิธีในพ้ืนที่ตําบลกอ

จัดกิจกรรมการจัดรัฐพิธีใน
พ้ืนที่ตําบลกอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนตําบลกอไดรับ
ประโยชน

สํานักงานปลัด
อบต.กอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

3.2 แนวทางการสงเสริมกิจกรรมดานศาสนาและการอนุรักษ  ฟนฟู  บูรณะสถานที่สําคัญในจังหวัดลําพูน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

1 งานเจาแมจามเทวี เพ่ืออนุรักษฟนฟูบูรณะ
สถานที่สําคัญของจังหวัด

สงเสริมสนับสนุนงานเจาแม
จามเทวี

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนตําบลกอที่
ไดรับประโยชน
โยชน

สํานักปลัด
อบต.กอ

2 สนับสนุนกิจกรรมของวัด
กอยืนและวัดทุกวัดใน
พ้ืนที่ตําบลกอ

เพ่ืออนุรักษฟนฟูบูรณะ
สถานที่สําคัญของตําบล
กอ

สนับสนุนกิจกรรมของวัด
พระยืนและวัดทุกวัดใน
พ้ืนที่ตําบลกอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนตําบลกอที่
ไดรับประโยชน
โยชน

สํานักปลัด
อบต.กอ

3 กอสรางศาลาบาตรวัดกอ
ยืน

เพ่ือสืบสาน  อนุรักษและ
ฟนฟูศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปญญาทองถ่ิน

อนุรักษและฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปญญาทองถ่ิน

1,500,000.00
(เกินศักยภาพ)

ประชาชนตําบลกอที่
ไดรับประโยชน
โยชน

สํานักปลัด
อบต.กอ

4 กอสรางศาลาบาตรและ
ซอมแซมพระวิหารและ
ศาลาการเปรียญวัดกอยืน

เพ่ือสืบสาน  อนุรักษและ
ฟนฟูศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปญญาทองถ่ิน

อนุรักษและฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปญญาทองถ่ิน

1,500,000.00
(เกินศักยภาพ)

ประชาชนตําบลกอที่
ไดรับประโยชน
โยชน

สํานักปลัด
อบต.กอ



65

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

5 กอสรางสถานที่
ประดิษฐานพระบรมรูป
พระเจาตากสินมหาราช

เพ่ือสืบสาน  อนุรักษและ
ฟนฟูศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปญญาทองถ่ิน

อนุรักษและฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปญญาทองถ่ิน

430,000.00
(เกินศักยภาพ)

ประชาชนตําบลกอที่
ไดรับประโยชน
โยชน

สํานักปลัด
อบต.กอ

6 กอสรางศาลาที่พักสงฆ
และคณะศรัทธาพระพุทธ
บาทผาตั้งพรอมหองน้ํา

เพ่ือสรางที่พักใหกับพัก
สงฆและคณะศรัทธาพระ
พุทธบาทผาตั้งพรอม
หองน้ํา

เพ่ือสืบสาน  อนุรักษและ
ฟนฟูศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปญญาทองถ่ิน

500,000.00
(เกินศักยภาพ)

ประชาชนตําบลกอที่
ไดรับประโยชน

สํานักปลัด
อบต.กอ

7 กอสรางศาลาที่พักสงฆ
และคณะศรัทธาพระพุทธ
บาทยางวีพรอมหองน้ํา

เพ่ือสรางที่พักใหกับพัก
สงฆและคณะศรัทธาพระ
พุทธบาทยางวีพรอม
หองน้ํา

เพ่ือสืบสาน  อนุรักษและ
ฟนฟูศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปญญาทองถ่ิน

500,000.00
(เกินศักยภาพ)

ประชาชนตําบลกอที่
ไดรับประโยชน

สํานักปลัด
อบต.กอ

8 กอสรางสถานที่
ประดิษฐานรูปเหมือน
สามครูบา

เพ่ือสืบสาน  อนุรักษและ
ฟนฟูศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปญญาทองถ่ิน

อนุรักษและฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปญญาทองถ่ิน

850,000.00
(เกินศักยภาพ)

ประชาชนตําบลกอที่
ไดรับประโยชน

สํานักปลัด
อบต.กอ



66

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

9 ซอมแซม
บูรณะปฏิสังขรณวัดกอยืน

เพ่ือซอมแซม
บูรณะปฏิสังขรณที่พัก
ใหกับพักสงฆและคณะ
ศรัทธาวัดกอยืนพรอม
หองน้ํา

เพ่ือสืบสาน  อนุรักษและ
ฟนฟูศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปญญาทองถ่ิน

400,000.00
(เกินศักยภาพ)

ประชาชนตําบลกอที่
ไดรับประโยชน

สํานักปลัด
อบต.กอ

10 กอสรางหอพระไตรปฎก
วัดกอยืน

เพ่ือใหมีที่เก็บหนังสือ
ธรรมะคําสอนสําคัญตางๆ

มีการกอสรางหอ
พระไตรปฎกวัดกอยืน

550,000.00
(เกินศักยภาพ)

ประชาชนตําบลกอที่
ไดรับประโยชน

สํานักปลัด
อบต.กอ

11 กอสรางศาลเจาพอขอมือ
เหล็กและเจาพอแสนหาร

เพ่ือใหมีสถานที่
สักการะบูชาตามความ
เช่ือถือตลอดมา

มีสถานที่สักการะบูชาตาม
ความเช่ือถือตลอดมา

500,000.00
(เกินศักยภาพ)

ประชาชนตําบลกอที่
ไดรับประโยชน

สํานักปลัด
อบต.กอ

12 ซอมแซมพระวิหารวัดกอ
ทา หมูที่ 4

เพ่ือบูรณะสถานที่
สักการะบูชาตามความ
เช่ือถือทางศาสนา

บูรณะสถานที่สักการะบูชา
ตามความเช่ือถือทางศาสนา

250,000.00
(เกินศักยภาพ)

ประชาชนตําบลกอที่
ไดรับประโยชน

สํานักปลัด
อบต.กอ



67

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

3.3 แนวทางการสืบสาน  อนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

1 ประเพณีปใหมเมืองตําบล
กอ

เพ่ือสืบสาน  อนุรักษและ
ฟนฟูศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปญญาทองถ่ิน

ประเพณีปใหมเมืองตําบลกอ 90,000.00 บาท
อบต.กอ

90,000.00 บาท
อบต.กอ

90,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนตําบลกอที่
ไดรับประโยชน
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด
อบต.กอ

2 ประเพณีย่ีเปงตําบลกอ เพ่ือสืบสาน  อนุรักษและ
ฟนฟูศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปญญาทองถ่ิน

ประเพณีย่ีเปงตําบลกอ 90,000.00 บาท
อบต.กอ

90,000.00 บาท
อบต.กอ

90,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนตําบลกอที่
ไดรับประโยชน
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด
อบต.กอ

4 ประเพณีบูชาสักการะ
โบราณสถานในพ้ืนที่
ตําบลกอ  เชน       พระ
ธาตุผาตั้ง และพระยางวี

เพ่ือสืบสาน  อนุรักษและ
ฟนฟูศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปญญาทองถ่ิน

ประเพณีบูชาพระธาตุแกง
สรอยและพระยางวี

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนตําบลกอที่
ไดรับประโยชน
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด
อบต.กอ



68

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

5 ฟนฟูประเพณีทองถ่ิน ดั่ง
เดิม

เพ่ือสืบสาน  อนุรักษและ
ฟนฟูศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปญญาทองถ่ิน

ฟนฟูประเพณีทองถ่ินตําบล
กอ

30,000.00 บาท
อบต.กอ

30,000.00 บาท
อบต.กอ

30,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนตําบลกอที่
ไดรับประโยชน
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด
อบต.กอ

6 เทศกาลงานลําไยจังหวัด
ลําพูนและของดีอําเภอล้ี

เพ่ือสืบสาน  อนุรักษและ
ฟนฟูศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปญญาทองถ่ิน

เทศกาลงานลําไยจังหวัด
ลําพูนและของดีอําเภอล้ี

60,000.00 บาท
อบต.กอ

60,000.00 บาท
อบต.กอ

60,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนตําบลกอที่
ไดรับประโยชน
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด
อบต.กอ

7 ไหวสาครูบาเจาและสรง
น้ําพระธาตุ

เพ่ือสืบสาน  อนุรักษและ
ฟนฟูศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปญญาทองถ่ิน

ไหวสาครูบาเจาและสรงน้ํา
พระธาตุ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนตําบลกอที่
ไดรับประโยชน
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด
อบต.กอ

8 ราชพิธี รัฐพิธี ประเพณี
ไทยและทองถ่ิน

เพ่ือสืบสาน  อนุรักษและ
ฟนฟูศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปญญาทองถ่ิน

ราชพิธี รัฐพิธี ประเพณีไทย
และทองถ่ินตําบลกอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนตําบลกอที่
ไดรับประโยชน
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด
อบต.กอ



69

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

9 รักษภูมิปญญาชาวบาน เพ่ือสืบสาน  อนุรักษและ
ฟนฟูศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปญญาทองถ่ิน

รักษภูมิปญญาชาวบานตําบล
กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนตําบลกอที่
ไดรับประโยชน
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด
อบต.กอ

10 สงเสริมและอนุรักษดนตรี
พ้ืนบาน

เพ่ือสืบสาน  อนุรักษและ
ฟนฟูศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปญญาทองถ่ิน

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  อนุรักษและ
ฟนฟูศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปญญาทองถ่ิน

วันสําคัญทางพุทธศาสนา
ตําบลกอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนตําบลกอที่
ไดรับประโยชน
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด
อบต.กอ

12 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

ประชาชนตําบลกอที่
ไดรับประโยชน
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด
อบต.กอ

13 งานสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีตําบลกอ

เพ่ือสืบสาน  อนุรักษและ
ฟนฟูศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปญญาทองถ่ิน

งานสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีตําบลกอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนตําบลกอที่
ไดรับประโยชน
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด
อบต.กอ



70

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

14 งานสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอําเภอล้ีและ
จังหวัดลําพูน

เพ่ือสืบสาน  อนุรักษและ
ฟนฟูศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปญญาทองถ่ิน

งานสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอําเภอล้ีและจังหวัด
ลําพูน

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนตําบลกอที่
ไดรับประโยชน
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด
อบต.กอ



71

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม

3.4 แนวทางการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรมแกประชาชนในทองถิ่น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (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



72

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.1 แนวทางการสรางองคความรูและจิตสํานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

1 โครงการอบรมความรูการ
อนุรักษทรัพยากรธรรม
ชาติและส่ิงแวดลอม

เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนที่
ไดมีความรูและความ
เขาใจเก่ียวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมใหคงอยูตอไป

อบรมความรูการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมใหกับประชาชน
ในตําบลกอ

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
นึกรักษและหวงแหนทรัพ
ยากรธรรมชาติและส่ิง
แวดลอม

สรางจิตสํานึกใหประชาชน
รักษและหวงแหนทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ใหกับประชาชนในตําบลกอ

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
กระจายขาวประจํา
หมูบานเพ่ือยุติการเผาปา
หญา และพืชในพ้ืนที่
เกษตรกรรม

เพ่ือรณรงค
ประชาสัมพันธผานหอ
กระจายขาวประจํา
หมูบานเพ่ือยุติการเผาปา
หญา และพืชในพ้ืนที่
เกษตรกรรม

สรางจิตสํานึกใหประชาชน
รณรงคประชาสัมพันธผาน
หอกระจายขาวประจํา
หมูบานเพ่ือยุติการเผาปา
หญา และพืชในพ้ืนที่
เกษตรกรรม

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักปลัด
อบต.กอ



73

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

4 โครงการจัดทําแนวกันไฟ
ปาเพ่ือปองกันการลุกลาม
เขามาในเขตพ้ืนที่

เพ่ือจัดทําแนวกันไฟปา
เพ่ือปองกันการลุกลามเขา
มาในเขตพ้ืนที่

จัดทําแนวกันไฟปาเพ่ือ
ปองกันการลุกลามเขามาใน
เขตพ้ืนที่

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. 2554-2556)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.2 แนวทางการสรางเครือขายดูแล  เฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (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



75

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.3 แนวทางการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (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



76

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

4 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

5 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

6 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
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.4 แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (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
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

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

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

7 โครงการจัดการขยะอยาง
เปนระบบ

เพ่ือการจัดการขยะอยาง
เปนระบบและถูกวิธี

จัดหาสานที่ กอสรางระบบ
กําจัดขยะ กอสรางเตาเผา
ขยะอยางเปนระบบและถูก
วิธี

2,000,000.00 บาท
(เกินศักยภาพ)

อบต.กอ

2,000,000.00 บาท
(เกินศักยภาพ)

อบต.กอ

2,000,000.00 บาท
(เกินศักยภาพ)

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
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.5 แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

1 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

2 ปรับปรุงแหลงน้ําเพ่ือการ
อุปดภคบริโภค

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. 2554-2556)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

5.1 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาในทองถิ่นอยางทั่วถึงและเสมอภาค

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

1 สงเสริม/อุดหนุนกิจการ
ดานการศึกษาโรง
เรียนในพ้ืนที่ตําบลกอ
เชนกีฬา,ทักษะวิชาการ

เพ่ือสงเสริม/อุดหนุนกิจ
การดานการศึกษาของโรง
เรียนในพ้ืนที่ตําบลกอ

โรงเรียนโรงในพ้ืนที่ตําบล
กอ

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
ใหกับศูนยเด็กฯและแก
เด็กนักเรียนทุกโรง
เรียนในพ้ืนที่ตําบลกอ

เพ่ือสนับสนุนอาหาร
กลางวันแกเด็กนักเรียน
โรงเรียนและศูนยเล็กใน
พ้ืนที่ตําบลกอ

โรงเรียนและศูนยเล็กใน
พ้ืนที่ตําบลกอ

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  แกเด็ก
นักเรียน ทุกโรงเรียนใน
พ้ืนที่ตําบลกอ

เพ่ือสนับสนุนอาหารเสริม
(นม) โรงเรียน  แกเด็ก
นักเรียน ทุกโรงเรียนใน
พ้ืนที่ตําบลกอ

โรงเรียนทุกโรงในพ้ืนที่
ตําบลกอ

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
แหงชาติทุกโรงเรียนใน
พ้ืนที่ตําบลกอ

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมวัน
เด็กแหงชาติทุกโรงเรียน
ในพ้ืนที่ตําบลกอ

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
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

5.2 แนวทางการพัฒนาบุคลากรปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาในทองถิ่น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (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
วัสดุครุภัณฑทางการศึก
ษา   นํามาซ่ึงการพัฒนา
การศึกษาอยางมีคุณภาพ

จัดหาวัสดุครุภัณฑเพ่ือ
พัฒนาการศึกษาใหแกเด็ก
นักเรียนในพ้ืนที่ตําบลกอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

เด็กนักเรียนไดรับประ
โยชน

สํานักปลัด
อบต.กอ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

5 กอสรางและปรับปรุงศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลกอ

เพ่ือใหเด็กไดมีศูนยพัฒนา
เด็กเล็กที่มีมาตรฐานที่ดี

กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลกอ  ตามแบบแปลน
ของสวนโยธา อบต.กอ

500,000.00 บาท
อบต.กอ

500,000.00 บาท
อบต.กอ

500,000.00 บาท
อบต.กอ

เด็ก เล็กประชาชนไดรับ
ประโยชนคิดเปนรอยละ
80

สวนโยธา
อบต.กอ

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
โยชน

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
โยชน

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
โยชน

สวนโยธา
อบต.กอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา

5.3 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในทองถิ่น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

1 กอสรางสนามกีฬาหรือ
ลานกีฬาตานยาเสพติด

เพ่ือใหประชาชน  เยาวชน
มีสถานที่ใชสําหรับเลน
กีฬาเพ่ือลดปญหายาเสพ
ติด

กอสรางสนามกีฬาหรือลาน
กีฬาตานยาเสพติดตําบลกอ
ตามแบบแปลนของสวน
โยธา อบต.กอ

200,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชน  เยาวชนไดรับ
ประโยชน

สวนโยธา
อบต.กอ

2 ปรับปรุงซอมแซมสนาม
กีฬาหรือลานกีฬา

เพ่ือใหประชาชน  เยาวชน
มีสถานที่ใชสําหรับเลน
กีฬาเพ่ือลดปญหายาเสพ
ติด

กอสรางสนามกีฬาหรือลาน
กีฬาตานยาเสพติดตําบลกอ
ตามแบบแปลนของสวน
โยธา อบต.กอ

30,000.00 บาท
อบต.กอ

30,000.00 บาท
อบต.กอ

30,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชน  เยาวชนไดรับ
ประโยชน

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
โยชน

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
โยชน

สํานักปลัด
อบต.กอ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

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
ประโยชน

สํานักปลัด
อบต.กอ

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
โยชน

สํานักปลัด
อบต.กอ

7 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณกีฬา เพ่ือสงเสริมการออกกําลัง
กายเพ่ือสุขภาพ  เด็ก
เยาวชน  ประชาชน
คนชรา  ฯลฯ

สงเสริมการออกกําลังกาย
เพ่ือสุขภาพ  เด็ก  เยาวชน
ประชาชน  คนชรา  ฯลฯ

30,000
อบต.กอ

30,000
อบต.กอ

30,000
อบต.กอ

เด็ก  ประชาชน  เยาวชน
คนชรา ฯลฯ ไดรับประ
โยชน

สํานักปลัด
อบต.กอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบสาธารณสุข

6.1 แนวทางการสรางเสริมสุขภาพแกประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

1 สนับสนุนใหประชาชนมี
การออกกําลังกายเพ่ือ
เสริมสรางสุขภาพ หรือ
กิจกรรมเก่ียวกับสงเสริม
สุขภาพเชนวันสงเสริม
สุขภาพ

เพ่ือใหประชาชนไดออก
กําลังกายและใหมีสุขภาพ
แข็งแรงและเปนการผอน
คลายหลักจากการทํางาน
ตลอดทั้งวัน

สนับสนุนใหประชาชนมี
การออกกําลังกายเพ่ือเสริม
สรางสุขภาพจํานวนประชา
ชนในพ้ืนที่ตําบลกอ 4
หมูบาน

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

จํานวนประชาชนที่ได
ออกกําลังกายคิดเปนรอย
ละ 65

สํานักปลัด
อบต.กอ

2 โครงการเสริมสรางสุข
ภาพจิตนักเรียนและผูสูง
อายุ

เพ่ือเปนการเสริมสราง
สุขภาพจิตของเด็กนัก
เรียนและผูสูงอายุ  โดย
เฉพาะผูสูงอายุควรไดรับ
การดูแลเปนพิเศษ

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
อายุที่ไดรับประโยชน

สํานักปลัด
อบต.กอ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

3 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
โยชน

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

4 จัดซ้ือตูถุงยางอนามัย
หยอดเหรียญทุกหมูบาน

เพ่ือใหเปนการปองกัน
และการรณงคผูติดเช้ือ
เอดส

จัดซ้ือตูถุงยางอนามัยหยอด
เหรียญทุกหมูบานในพ้ืนที่
ตําบลกอ 4 หมูบาน

22,000.00 บาท
อบต.กอ

จํานวนประชาชนที่ได
ออกกําลังกายคิดเปนรอย
ละ 90

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

5 จัดตั้งชมรมผูสูงอายุ เพ่ือใหผูสูงอายุไดมี
กิจกรรมทํารวมกัน

จัดตั้งชมรมผูสูงอายุตําบลกอ 30,000.00 บาท
อบต.กอ

30,000.00 บาท
อบต.กอ

30,000.00 บาท
อบต.กอ

จํานวนผูสูงอายุที่ไดออก
กําลังกายคิดเปนรอยละ
65

สํานักปลัด
อบต.กอ

6 โครงการรดน้ําดําหัว
ผูสูงอายุตําบลกอ

เพ่ือใหผูสูงอายุไดมี
กิจกรรมทํารวมกัน

จัดตั้งชมรมผูสูงอายุตําบลกอ 20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

จํานวนผูสูงอายุที่ไดออก
กําลังกายคิดเปนรอยละ
65

สํานักปลัด
อบต.กอ

7 โครงการแกไขปญหาภัย
หนาว สําหรับ เด็กเยาวชน
และผูดวยโอกาส

เพ่ือใหผูสูงอายุไดมี
กิจกรรมทํารวมกัน

จัดหาเครื่องกันหนาวและ
เวชภัณฑยารักษาโรค

60,000.00 บาท
อบต.กอ

60,000.00 บาท
อบต.กอ

60,000.00 บาท
อบต.กอ

จํานวนผูสูงอายุที่ไดออก
กําลังกายคิดเปนรอยละ
65

สํานักปลัด
อบต.กอ

8 โครงการสนับสนุน
กิจกรรมผูติดเช้ือและ
ผูดอยโอกาสตําบลกอ

เพ่ือใหผูติดเช้ือและ
ผูดอยโอกาสไดมีกิจกรรม
ทํารวมกัน

สนับสนุนเพ่ือใหผูติดเช้ือ
และผูดอยโอกาสไดมี
กิจกรรมทํารวมกัน

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

จํานวนผูสูงอายุที่ไดออก
กําลังกายคิดเปนรอยละ
65

สํานักปลัด
อบต.กอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบสาธารณสุข

6.2 แนวทางการสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบบริการสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (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

จํานวนประชาชนตําบล
กอที่ไดรับประโยชน
โยชนทั้ง 4 หมูบาน

สํานักปลัด
อบต.กอ

2 โครงการอบรมใหความรู,
การพยาบาลกับ อสม.,
เครือขายผูติดเช้ือ 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

จํานวนประชาชนตําบล
กอที่ไดรับประโยชน
โยชน

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

จํานวนประชาชนตําบล
กอที่ไดรับประโยชน
โยชน

สํานักปลัด
อบต.กอ



88

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

4 สนับสนุนกิจการดาน
สาธารณสุขและนโยบาย
เรงดวนของรัฐบาลดาน
สาธารณสุข

เพ่ือสนับสนุนกิจการดาน
สาธารณสุขตามนโยบาย
ของรัฐบาล

สนับสนุนกิจการดาน
สาธารณสุขและนโยบาย
เรงดวนของรัฐบาลดาน
สาธารณสุข

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

สนองนโยบายรัฐบาลคิด
เปนรอยละ 65

สํานักปลัด
อบต.กอ

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ศสมช.ตําบลกอ

เพ่ือสนับสนุนกิจการดาน
สาธารณสุขตามนโยบาย
ของรัฐบาล

สนับสนุนกิจการดาน
สาธารณสุขและนโยบาย
เรงดวนของรัฐบาลดาน
สาธารณสุข

61,000 61,000 61,000 สนองนโยบายรัฐบาลคิด
เปนรอยละ 65

สํานักปลัด
อบต.กอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบสาธารณสุข

6.3 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

1 โครงการวันอาสาสมัคร
สาธารณสุขแหงชาติ

เพ่ือเปนการให ความสํา
คัญกับวันสําคัญระดับชาติ
และที่สําคัญสนับสนุนกิจ
กรรมใหกับอาสาสมัครสา
ธารณสุข

สนับสนุนกิจกรรมอาสา
สมัครสาธารณสุขในพ้ืนที่
ตําบลกอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

อาสาสมัครสาธารณสุข
ในพ้ืนที่ตําบลกอไดรับ
ประโยชน

สํานักปลัด
อบต.กอ

2 โครงการอบรมสัมมนาอา
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
ประโยชน

สํานักปลัด
อบต.กอ

3 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
ประโยชน

สํานักปลัด
อบต.กอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบสาธารณสุข

6.4 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการแพทยแผนไทยและสมุนไพรทองถิ่น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (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
ไดรับประโยชน

สํานักปลัด
อบต.กอ

2 สนับสนุนงบประมาณ
ใหกับการแพทยแผนไทย
สําหรับผูทีผ่านการฝกอบ
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
ไดรับประโยชน

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
ไดรับประโยชน

สํานักปลัด
อบต.กอ
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องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบสาธารณสุข

6.5 แนวทางการปองกันและควบคุมโรคระบาด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (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

จํานวนประชาชนตําบล
กอที่ไดรับประโยชน
โยชน

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

จํานวนประชาชนตําบล
กอที่ไดรับประโยชน
โยชน

สํานักปลัด
อบต.กอ

3 จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑปอง
กันโรคระบาดของแมลงที่
เปนพาหะนําโรค

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

จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑปอง
กันโรคระบาดของแมลงที่เปน
พาหะนําโรค

200,000.00 บาท
อบต.กอ

200,000.00 บาท
อบต.กอ

200,000.00 บาท
อบต.กอ

จํานวนประชาชนตําบล
กอที่ไดรับประโยชน
โยชน

สํานักปลัด
อบต.กอ
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องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร

7.1 แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองคกรตามหลักธรรมาภิบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

1 โครงการบริหารบานเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

เพ่ือใหการบริหารงานของ
อบต.กอ  เขาหลักเกณฑ
การบริหารบานเมืองที่ดี

สํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบลกอทุกสํานัก/สวน

10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

ไดรับประโยชนคิดเปน
รอยละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

2 โครงการอบต.กอ  ตาม
ระบบการจัดการ 5 ส

เพ่ือใหการจัดระบบ
สํานักงานเขาสูระบบการ
จัดการ 5 ส

สํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบลกอทุกสํานัก/สวน

10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

ไดรับประโยชนคิดเปน
รอยละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

3 ธรรมาภิบาลสําหรับนัก
การเมืองและพนักงาน
สวนทองถ่ิน

เพ่ือพัฒนาบทบาทหนาที่
สําหรับคณะผูบริหาร
สมาชิกสภา  และพนักงาน
สวนตําบลการอบรม

คณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
และพนักงานสวนตําบล ให
พนักงานอบรมเพ่ิมศักยภาพ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

ไดรับประโยชนคิดเปน
รอยละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

4 โครงการการจัดการ
บริหารงานองคการ
บริหารสวนตําบลกอ

เพ่ือพัฒนาการจัดการ
บริหารงานองคการ
บริหารสวนตําบล

เพ่ือพัฒนาการจัดการ
บริหารงานองคการบริหาร
สวนตําบล

250,000.00 บาท
อบต.กอ

250,000.00 บาท
อบต.กอ

250,000.00 บาท
อบต.กอ

ไดรับประโยชนคิดเปน
รอยละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ
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7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร

7.2 แนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในองคกร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

1 โครงการอบรมสัมมนา
คณะผูบริหาร  สมาชิก
สภา  และพนักงานสวน
ตําบล

เพ่ือใหคณะผูบริหาร  สมา
ชิกสภา และพนักงานสวน
ตําบลกอไดเขารับการ
อบรมสัมมนาการปฏิบัติ
ราชการ

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 โครงการสงเสริมการและ
ศึกษาดูงานคณะผูบริหาร
สมาชิกสภา  และพนักงาน
สวนตําบล

เพ่ือใหคณะผูบริหาร
สมาชิกสภา และพนักงาน
สวนตําบลกอไดศึกษาดู
งานจากหนวยงานอืน่เพ่ือ
พัฒนาหนวยงานของ
ตนเอง

คณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
และพนักงานสวนตําบล

400,000.00 บาท
อบต.กอ

400,000.00 บาท
อบต.กอ

400,000.00 บาท
อบต.กอ

ไดรับประโยชนคิดเปน
รอยละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

3 โครงการฝกอบรมความรู
ทางวิชาการและ      การ
ปฏิบัติของพนักงานสวน
ตําบล

เพ่ือใหพนักงานสวน
ตําบลกอไดฝกอบรมความ
รูทางวิชาการและ   การ
ปฏิบัติ

พนักงานสวนตําบล 100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

100,000.00 บาท
อบต.กอ

ไดรับประโยชนคิดเปน
รอยละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

4 อบรมความรูคุณธรรม
จริยธรรมคณะผูบริหาร
สมาชิกสภา เจาหนาที่
ผูนําชุมชน

เพ่ือใหคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําองคการ
บริหารสวนตําบลกอมี
ความรูในงานเลือกตั้งเพ่ิม
มากขึ้น

คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําองคการบริหารสวน
ตําบลกอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ไดรับประโยชนคิดเปน
รอยละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

5 อบรมความรูบทบาททาง
การเมืองของนักการเมือง
ทองถ่ิน

เพ่ือใหทราบบทบาท
หนาที่ทางการเมืองของ
นักการเมืองทองถ่ิน

อบรมความรูบทบาททาง
การเมืองของนักการเมือง
ทองถ่ิน

10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

ไดรับประโยชนคิดเปน
รอยละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

6 จริยธรรมสําหรับพนักงาน
สวนตําบล

เพ่ือพัฒนาและเสริมสราง
จริยธรรมสําหรับพนักงาน
สวนตําบลกอ

อบรมความรูบทบาท
จริยธรรมสําหรับพนักงาน
สวนตําบลกอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ไดรับประโยชนคิดเปน
รอยละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

7 จริยธรรมนักปกครองและ
นักการเมืองทองถ่ิน

เพ่ือพัฒนาและเสริมสราง
จริยธรรมสําหรับนัก
ปกครองและนักการเมือง
ทองถ่ิน

จริยธรรมนักปกครองและ
นักการเมืองทองถ่ิน

10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

ไดรับประโยชนคิดเปน
รอยละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร

7.3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช  และสถานที่ปฏิบัติงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

1 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานและ
คอมพิวเตอรที่ไดคุณภาพ
และเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน

เพ่ือใหสามารถรองรับงาน
ภารกิจถายโอนที่เพ่ิมมาก
ขึ้นในทุก ๆ ป

จัดซ้ือวัสดุสํานักงานที่ได
คุณภาพและเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน

200,000.00 บาท
อบต.กอ

200,000.00 บาท
อบต.กอ

200,000.00 บาท
อบต.กอ

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

2 ปรับภูมิทัศนทั้งในและ
นอกสํานักงานใหดูดีเปน
ระเบียบเรียบรอย

เพ่ือใหสํานักงานดูดีและ
เปนการสรางขวัญและ
กําลังใจใหกับพนักงานใน
ดานสถานที่และเปนที่เชิด
หนาชุตาของตําบลกอ

ปรับภูมิทัศนทั้งในและนอก
สํานักงานใหดูดีเปนระเบียบ
เรียบรอย

200,000.00 บาท
อบต.กอ

200,000.00 บาท
อบต.กอ

200,000.00 บาท
อบต.กอ

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

3 จัดซ้ือครุภัณฑรถยนต
สวนกลาง  รถเก็บขยะ
สาธารณภัย   เพ่ือใชใน
การปฏิบัติงานราชการ

เพ่ือใหการปฏิบัติงานราช
การเกิดความรวดเร็ว และ
การใหความชวยเหลือ
ราษฎรที่ไดรับความเดือด
รอนไดทันทวงที

จัดซ้ือครุภัณฑรถยนต
สวนกลางสวนกลาง  รถเก็บ
ขยะ  สาธารณภัย   เพ่ือใชใน
การปฏิบัตงิานราชการ

1,000,000.00 บาท
อบต.กอ

500,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชน

สํานักงานปลัด
อบต.กอ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

4 โครงการอุดหนุน
ทองถ่ินจังหวัดลําพูน
และอุดหนุนทองถ่ิน
อําเภอล้ี ผานทองถ่ิน
จังหวัดลําพูน

เพ่ือใหการปฏิบัติงานราช
การเกิดความรวดเร็ว และ
การใหความชวยเหลือ
สวนราชการใหสามารถ
ปฏิบัติราชการได

อุดเพ่ือจัดซ้ือ-จัดจางวัสดุ
สํานักงาน พนักงานชวย
ราชการ   เพ่ือใชในการ
สนับสนุนกาปฏิบัติงาน
ราชการ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชน

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

5 จัดซ้ือครุภัณฑ
สํานักงานที่ไดคุณภาพ
และเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน

เพ่ือใหสามารถรองรับงาน
ภารกิจถายโอนที่เพ่ิมมาก
ขึ้นในทุก ๆ ป

จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงานที่
ไดคุณภาพและเพียงพอตอ
การปฏิบัติงานของ
พนักงาน

150,000.00 บาท
อบต.กอ

150,000.00 บาท
อบต.กอ

150,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนไดรับประ
โยชน

สํานักงานปลัด
อบต.กอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร

7.4 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายไดของทองถิ่น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

1 โครงการจัดเก็บภาษี
เคล่ือนที่

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
รายไดของทองถ่ินใหตรง
เปาหมายและจุดประสงค

จัดเก็บภาษีเคล่ือนที่พ้ืนที่
ตําบลกอ 4 หมูบาน

10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนตําบลกอที่
ไดรับประโยชน
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สวนการคลัง
อบต.กอ

2 โครงการประชาสัมพันธ
การเสียภาษี

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
รายไดของทองถ่ินใหตรง
เปาหมายและจุดประสงค

ประชาสัมพันธจัดทําปาย
และออกหนวยบริการ
เคล่ือนที่การเสียภาษีพ้ืนที่
ตําบลกอ 4 หมูบาน

5,000.00 บาท
อบต.กอ

5,000.00 บาท
อบต.กอ

5,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนตําบลกอที่
ไดรับประโยชน
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สวนการคลัง
อบต.กอ

3 โครงการจัดทํา
ประชาสัมพันธการเสีย
ภาษี

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
รายไดของทองถ่ินใหตรง
เปาหมายและจุดประสงค

ประชาสัมพันธแผนพับ วา
สาร การเสียภาษีพ้ืนที่ตําบล
กอ 4 หมูบาน

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนตําบลกอที่
ไดรับประโยชน
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สวนการคลัง
อบต.กอ

4 โครงการลดขั้นตอนการ
ใหบริการประชาชน

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
รายไดของทองถ่ินใหตรง
เปาหมายและจุดประสงค

โครงการลดขั้นตอนการ
ใหบริการประชาชน
ประชาสัมพันธพ้ืนที่ตําบล
กอ 4 หมูบาน

10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนตําบลกอที่
ไดรับประโยชน
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สวนการคลัง
อบต.กอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร

7.5 แนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

1 การมีสวนรวมทางการ
เมืองโดยประชาชน
การทําประชาคม ,ประชา
พิจารณ

เพ่ือใหประชาชนไดมีสวน
รวมทางการเมืองตามสิทธิ
ที่ควรจะไดรับตามกฎ
หมาย

สงเสริมการมีสวนรวมทาง
การเมืองโดยประชาชน
ใหกับประชาชนตําบลกอ 4
หมูบาน

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

40,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนตําบลกอที่
ไดรับประโยชน
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

2 อบรมความรูการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย

เพ่ือใหประชาชนไดรูถึง
หลักการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อยางถูกตองและชัดเจน

อบรมความรูการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยใหกับ
ประชาชนตําบลกอ 4
หมูบาน

10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนตําบลกอที่
ไดรับประโยชน
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

3 สงเสริมการเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย

เพ่ือสงเสริมใหประชาชน
ไดรูบทบาทในดาน
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย

สงเสริมการเมืองการปก
ครองในระบอบประชาธิป
ไตยใหกับประชาชนตําบล
กอ 4 หมูบาน

10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

10,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนตําบลกอที่
ไดรับประโยชน
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

4 ประชาสัมพันธการ
เลือกตั้ง

เพ่ือประชาสัมพันธให
ประชาชนไดรับทราบการ
เลือกตั้ง

ประชาสัมพันธการเลือกตั้ง
ใหประชาชนตําบลกอ 4
หมูบาน

20,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนตําบลกอที่
ไดรับประโยชน
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

5 จัดการเลือกตั้งนายกและ
องคการบริหารสวนตําบล

เพ่ือจัดการเลือกตั้งให
ประชาชนเลือกตั้ง

จัดการเลือกตั้งนายกองคการ
บริหารสวนตําบลให
ประชาชนเลือกตั้ง

200,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนตําบลกอที่
ไดรับประโยชน
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-2556)

องคการบริหารสวนตําบลกอ   อําเภอลี้   จังหวัดลําพูน
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร

7.6 แนวทางการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ2554 (บาท) 2555 (บาท) 2556 (บาท)

1 โครงการปฏิบัติการเพ่ือ
ตอสูกับยาเสพติดหรือ
รักษาความสงบเรียบรอย
ในหมูบาน

เพ่ือใหปญหายาเสพติด
หมดไปจากหมูบานและ
สนองนโยบายของรัฐบาล
และเพ่ือความสงบเรียบ
รอยของหมูบาน  ตําบล

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
คณะกรรมการหมูบานแตละ
หมูดานการตอสูกับยาเสพ
ติดและรักษาความสงบภาย
ใน

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนตําบลกอที่
ไดรับประโยชน
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

2 โครงการสนับสนุนกิจ
กรรม อปพร. ในการเฝา
ระวังภัยฝายพลเรือน

เพ่ือเปนการเฝาระวังภัย
ใหกับประชาชนในตําบล
กอ

โครงการสนับสนุนกิจ
กรรม อปพร. ในการเฝา
ระวังภัยฝายพลเรือน  อบต.
กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนตําบลกอที่
ไดรับประโยชน
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ

3 โครงการเฝาระวังภัยจัดให
มีเวรยามแตละหมูบาน

เพ่ือเปนการเฝาระวังภัย
และรักษาความสงบ
เรียบรอยความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
ใหแกลูกบาน

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
คณะกรรมการหมูบานแตละ
หมูใหเฝาระวังภัยจัดใหมีเวร
ยามแตละหมูบาน

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

50,000.00 บาท
อบต.กอ

ประชาชนตําบลกอที่
ไดรับประโยชน
โยชนคิดเปนรอยละ 80

สํานักงานปลัด
อบต.กอ
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สวนที่ 6
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตาม

ประเมินผล
องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ซึ่ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  อาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548 ขอ 28 องคการบริหารสวนตําบลกอจึงแตงต้ังคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ตามคําสั่ง  อบต.กอ  ที่ 19/2552 ลงวันที่ 20 เดือน
มกราคม พ.ศ. 2552 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     และเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น   คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยป
ละหนึ่งคร้ัง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน

4. แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
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การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีฐานคิด

วาระบบติดตามและระบบประเมินผลไมอาจแยกตัวออกจากระบบบริหารแผนทั้งหมด
ดังนั้นระบบอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นกอนหนาที่แผนพัฒนาจะดําเนินการ  จึงเปนเหมือนบริบทที่

ยอมสงผลตอการบริหารแผน  และจะสงผลตอการติดตามและประเมินผลดวยเชนกัน  จึงมีกรอบ
แนวคิดการวางระบบการติดตามและประเมินผลที่แสดงจุดเร่ิมตนของระบบการติดตาม วาเร่ิมจากการ
ไดรับทรัพยากรไปเพื่อดําเนินงาน  โดยจุดมุงเนนการติดตามการใชทรัพยากรเมื่อเทียบกับเวลา (Input
monitoring) และการติดตามความกาวหนาของผลการดําเนินงานเมื่อเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว
(Performance  monitoring) การวางระบบติดตามจึงเปนการสรางระบบเพื่อที่จะนําไปสูการปรับปรุง
แกไขในเชิงการบริหารแผน  เพื่อใหงานดําเนินตอไปจนจบตามเวลา และยังจะมีระบบประเมินผลมา
ประเมินวาเมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในสวนของผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) วาเปนไปตาม
เปาหมายที่ต้ังไวหรือเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวลวงหนาเพียงใด

องคการบริหารสวนตําบลกอไดกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลโดยใชแนวทาง
ตามคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

1. สวนของกระบวนการติดตาม (Process) คือชวงของการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
สามป  ซึ่งเปนการติดตามผลขั้นกลางของแผนพัฒนาสามปวาเปนไปตามแผนยุทธศาสตรของทองถิ่น
ที่ไดกําหนดไวหรือไม  การติดตามในขั้นตอนนี้เปนชวงที่ทําใหทราบวาแผนพัฒนาสามปที่ไดกําหนด
ไวดีหรือไมสามารถวัดไดจริงหรือเปลา  นอกจากนี้การติดตามในทุกชวงของแผนยังสามารถเปน
สัญญาณเตือนภัยลวงหนาวาแผนยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไวสามารถไปตามเปาหมายที่ต้ังไวได
หรือไม เพื่อใหบุคคลที่เกี่ยวของสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานที่จะ
สามารถนําไปสูการบรรลุแผนที่กําหนดไวได  โดยเคร่ืองมือที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนดใหใช
ในการติดตามผลการดําเนินงานไดแก  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ซึ่งประกอบไปดวยการติดตามการดําเนินงานของโครงการและการเปลี่ยนแปลงโครงการ  การติดตาม
การใชจายงบประมาณ  การติดตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตลอดจนปญหาอุปสรรคใน
การดําเนินงาน

2. สวนของการประเมินผลลัพธ (Output  Goal) เปนการติดตามผลชวงสุดทายซึ่งจะ
แสดงใหเห็นวาเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานของแผนสามปที่ผานมา  ผลที่เกิดขึ้นเปนไปตามเปาหมายที่
ไดกําหนดไวหรือไม  โดยมีเคร่ืองมือที่ใชในการประเมินผลลัพธ  ไดแก  แบบประเมินผลการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร (แบบรายงานที่ 3/1) โดยมีเนื้อหาที่สําคัญในการประเมินไดแก ความพึง
พอใจของผูเกี้ยวของตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในภาพรวม  และแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของตอการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร  และการเปลี่ยนแปลง
ชุมชน
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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
ภายในสิ้นปงบประมาณของทุก ๆ ป (กันยายน)

ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการ
ติดตามและประเมินผลตอผูบริหารทองถิ่น  เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นนําเสนอตอสภาทองถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน  ภายในเดือนธันวาคมของทุก ๆ ป


