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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561  -  2565 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว   อ าเภอเมืองปาน   จังหวัดล าปาง 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 

 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

4.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ศึกษาดูงานของ
ตัวแทนกลุ่มอาชีพ
ต าบลทุ่งกว๋าว 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพกาปฏิบัติงาน 
ของกลุ่มอาชีพให้
ดีขึ้น 

กลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
ต าบลทุ่งกว๋าว 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มอาชีพมีทักษะ
ในการปฏิบัติงาน
สามารถเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ ฯ 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการของ
กลุ่มอาชีพ/กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพการบริหารจัด
การกล่มอาชีพ/
กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน 
 
 

ล่มอาชีพ/กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน  
ต าบลทุ่งกว๋าว 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 
 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
กลุ่มอาชีพ/กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ชุมชนพอเพียง
พึ่งพาตนเอง 

เพื่อส่งเสริมให้
ราษฎรด ารงชีวิต
เกษตรทฤษฏีใหม่ 
แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส่งเสริมให้ราษฎร
ด ารงชีวิตเกษตร
ทฤษฏีใหม่ แบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ราษฎรในพื้นที่
เข้าใจวิธีการ
ด าเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการสนับสนุน
และพัฒนากลุ่ม
สมาชิกในหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 
หมู่ที่ 1, 7 ,10 

เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่บ้านมร
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กลุ่มอาชีพใน
หมู่บ้านได้รับการ
สนับสนุน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ส านักงาน
ปลัด 

5 โครงการฝึกอาชีพ
ผู้สูงอายุท าตุง 

เพื่อส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีอาชีพ
และใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

ผู้สูงอายุ จ านวน 
20 คน 

50,000 
 

50,000             50,000               50,000               50,000               ร้อยละ 70  
ของผู้สูงอายุ
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ผู้สูงอายุมีอาชีพ
และใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

ส านักงาน
ปลัด 

6 โครงการฝึกอาชีพ
สตรีเย็บกระเป๋า
ด้วยมือ 

เพื่อส่งเสริมให้สตรี
มีอาชีพและรายได้
เพิ่มขึ้น 

สตรี จ านวน 20 
คน  

5,000 
 

5,000             5,000               5,000               5,000               ร้อยละ 70  
ของสตรี
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 

สตรีมีอาชีพและ
รายได้เพิ่มขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่ม
อาชีพในหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ  
และกลุ่ม OTOP 
ต าบลทุ่งกว๋าว 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่ม
อาชีพในหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ และกลุ่ม 
OTOP ต าบล
ทุ่งกว๋าว 

บ้านถ้ า ม.1, บ้าน
ทุ่งกว๋าว ม.5, 
บ้านทุ่งปง ม.6, 
บ้านปลายนา ม.7, 
บ้านทุ่งจี้ ม.8,  
บ้านหัวทุ่ง ม.10 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ 70 ของ
OTOP เข้าร่วม
โครงการ 

กลุ่ม OTOP ได้รับ
การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

ส านักงาน
ปลัด 

8 อุดหนุนกลุ่มตัด
เสื้อผ้าส าเร็จรูป 
บ้านหัวทุ่ง   
หมู่ที่ 10 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้กับราษฎร และ
เป็นการสร้าง
รายได้ 

กลุ่มตัดเสื้อผ้า
ส าเร็จรูปด้วยจักร
อุตสาหกรรม  
บ้านหัวทุ่งจ านวน 
15 คน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ 70 ของ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ 
 

ส่งเสริมอาชีพ
ให้กับราษฎร และ
เป็นการสร้าง
รายได้ 

ส านักงาน
ปลัด 

9 อุดหนุนกลุ่มตัด
เย็บเสื้อผ้าจักร
อุตสาหกรรม  
บ้านทุ่งปง   
หมู่ที่ 6 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้กับราษฎร และ
เป็นการสร้าง
รายได้ 

กลุ่มตัดเสื้อผ้าด้วย
จักรอุตสาหกรรม 
จ านวน 25 คน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ 

ส่งเสริมอาชีพ
ให้กับราษฎร และ
เป็นการสร้าง
รายได้ 

ส านักงาน
ปลัด 

10 อุดหนุนกลุ่มปักผ้า
ด้วยมือ บ้านทุ่งปง  
หมู่ที่ 6 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้กับราษฎร และ
เป็นการสร้าง
รายได ้
 

กลุ่มปักผ้าด้วยมือ
บ้านทุ่งปง   
จ านวน 61 คน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ 

ส่งเสริมอาชีพ
ให้กับราษฎร และ
เป็นการสร้าง
รายได้ 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 อุดหนุนกลุ่มทอผ้า  
บ้านทุ่งกว๋าว   
หมู่ที่ 5 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้กับราษฎร และ
เป็นการสร้าง
รายได้ 

กลุ่มกลุ่มทอผ้า  
บ้านทุ่งกว๋าว  
จ านวน 10 คน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ 

ส่งเสริมอาชีพ
ให้กับราษฎร และ
เป็นการสร้าง
รายได้ 

ส านักงาน
ปลัด 

12 อุดหนุนกลุ่ม
ดอกไม้ประดิษฐ์
ต าบลทุ่งกว๋าว 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้กับราษฎร และ
เป็นการสร้าง
รายได้ 

กลุ่มกลุ่มดอกไม้
ประดิษฐ์ต าบล
ทุ่งกว๋าว จ านวน  
32 คน 

21,500 
 

21,500 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ 

ส่งเสริมอาชีพ
ให้กับราษฎร และ
เป็นการสร้าง
รายได้ 

ส านักงาน
ปลัด 

13 อุดหนุนกลุ่มเย็บ
จักรอุตสาหกรรม
บ้านทุ่งแท่น  
หมู่ที่ 3 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้กับราษฎร และ
เป็นการสร้าง
รายได้ 

กลุ่มเย็บจักร
อุตสาหกรรม 
บ้านทุ่งแท่น  
จ านวน 20 คน 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ 

ส่งเสริมอาชีพ
ให้กับราษฎร และ
เป็นการสร้าง
รายได้ 

ส านักงาน
ปลัด 

14 อุดหนุนกลุ่ม
หัตถกรรม
ประดิษฐ์บ้านจ๋ง 
หมู่ที่ 4 

เพือ่ส่งเสริมอาชีพ
ให้กับราษฎร และ
เป็นการสร้าง
รายได ้

กลุ่มหัตถกรรม
ประดิษฐ์บ้านจ๋ง  
จ านวน  8 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ 

ส่งเสริมอาชีพ
ให้กับราษฎร และ
เป็นการสร้าง
รายได ้
 
 
 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการช่วยเหลอื
เกษตรกรผู้ประสบ 
ภัยผลผลิตตกต่ า 

เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบ 
ภัยผลผลิตตกต่ า 

เกษตรกร
ผู้ประสบภัย
ผลผลิตตกต่ า
ต าบลทุ่งกว๋าว 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ 
 

เกษตรกร
ผู้ประสบภัย
ผลผลิตตกต่ า
ต าบลทุ่งกว๋าว
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ส านักงาน
ปลัด 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม
มักคุเทศ 
 

เพื่อให้มีมักคุ
เทศ ในต าบล
ทุ่งกว๋าว 

ฝึกอบรมมักคุเทศ 300,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

มีมักคุเทศไว้
แนะน า
นักท่องเทีย่ว 

 

2 ป้ายบอกทาง 
สถานท่ีส าคัญใน
พื้นที่ต าบล 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มี
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 

จัดท าป้ายบอก
ทาง สถานท่ีส าคัญ
ในพื้นที่ต าบล 

- 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

มีสถานท่ีท่องเที่ยว
ส าหรับพักผ่อน 
หย่อนใจ 

กองช่าง 

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์
และจัดท าเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ
บริเวณถ้ าต้นไทร 
หมู่ที่  1 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มี
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 

สถานท่ีพักผ่อน  
หย่อนใจ พ้ืนท่ี
ต าบล 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึงพอใจ 
 

มีสถานท่ีท่องเที่ยว
ส าหรับพักผ่อน 
หย่อนใจ 

กองช่าง 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
4.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ซ่อมแซมปรับปรุง
โรงทอผ้าบ้าน
ทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 5 

เพื่อส่งเสริม
อาชีพให้กับ
ราษฎร และเป็น
การสร้างรายได ้
 

ปรับปรุงซ่อมแซมโรง
ทอผ้าบ้านทุ่งกว๋าว 
หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 
16 เมตร ยาว 8 
เมตร ตามแบบแปลน 
อบต.ทุ่งกว๋าว 

- - - 600,000 
 

600,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
มีความพึง
พอใจ 

ส่งเสริมอาชีพ
ให้กับราษฎร 
และเป็นการ
สร้างรายได้ 

กองช่าง 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
4.4  แผนงานการเกษตร 

   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม
การเลี้ยงสัตว ์

เพื่อพัฒนาความรู้ใน
การเลี้ยงสัตว์แก่
เกษตร 

กลุ่มเกษตรกร
ต าบลทุ่งกว๋าว 

80,000 
 

     30,000                 30,000                   30,000                   30,000               ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มเกษตรที่เลี้ยง
สัตว์ได้รับความรู้
เกี่ยวกับการเลี้ยง
สัตว์ 

ส านักงาน
ปลัด 

2 ส่งเสริมการ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์
โดยการผสมเทียม 

เพื่อปรับปรุงพันธุ์
โค-กระบือ จากการ
ผสมเทียม 

กลุ่มเกษตรกร
ต าบลทุ่งกว๋าว 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มเกษตรที่เลี้ยง
โค-กระบือ ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
การเลี้ยงสัตว์ 

ส านักงาน
ปลัด 

3 เพิ่มประสิทธิภาพ
เกษตรกรผู้เลี้ยงให้
มีความสามารถ
ดูแลสัตว์เลี้ยง
ปลอดภัยและ
ปลอดโรค 

เกษตรกรมีความรู้
ด้านการรักษาโรค , 
สุขาภิบาล 

กลุ่มเกษตรกร
ต าบลทุ่งกว๋าว 

25,000 25,000 - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มเกษตรที่เลี้ยง
สัตว์ ได้รับความรู้
เกี่ยวกับการเลี้ยง
สัตว์ 

ส านักงาน
ปลัด 

4 ส่งเสริมการแปร
รูปผลิตภัณฑ์จาก
สุกร 

เกษตรกรมีความรู้
การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากสุกร 

กลุ่มเกษตรกร
ต าบลทุ่งกว๋าว 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มเกษตร ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากสุกร 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริม
การท าปุ๋ยหมัก
จากเศษวัสด ุ
เหลือใช้ทาง
การเกษตร 

เพื่อลดการเผาและ
ลดต้นทุนการผลิต
พืช 

กลุ่มเกษตรกร
ต าบลทุ่งกว๋าว 

50,000 
 

50,000             50,000               50,000               50,000               ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

เกษตรกรมีการลด 
ละ เลิกการเผา 
และลดต้นทุนการ
ผลิต มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

6 ส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต
และขยายสารชีว
ภัณฑ ์

เพื่อพัฒนาเกษตรกร
ให้มีความรู้ความ
เข้าใจ ทักษะ และ
ทัศนคติด้านการ
ผลิตพืชให้ปลอดภัย 
และการใช้สารอิน 
ทรีย์ ชีวภาพทดแทน
การใช้สารเคม ี

กลุ่มเกษตรกร
ต าบลทุ่งกว๋าว 
จ านวน 70 
ราย 

35,000 
 

35,000             35,000               35,000               35,000               ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 
 

เกษตรกรลดการ
เผา ลดการใช้
ปุ๋ยเคมี ผลผลิตพืช
เพิ่มขึ้น 
 

ส านักงาน
ปลัด 

7 จัดงานวัน
นิทรรศการ
ประกวดผลผลิต
ทางการเกษตร 

เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพ
การผลิตการเกษตร
ให้ได้มาตรฐาน 
 
 
 
 

กลุ่มเกษตรกร
ต าบลทุ่งกว๋าว 

150,000 
 

   150,000               150,000                  150,000                  150,000               ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 
 

เกษตรกรได้รับ
การส่งเสริม
ทางด้าน
การเกษตร 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการอบรม
และส่งเสริมการ
แปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร 

เพื่อให้สินค้าเกษตร
ในต าบลทุ่งกว๋าวได้
พัฒนาสู่การ
จ าหน่าย 

อบรมและ
ส่งเสริมการ
แปรรูป
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

- 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละ 70 
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

9 โครงการสนับสนุน
พัฒนาการผลิต
การบริหารจัดการ
ถ่ายทอดความรู้ 
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโน 
โลยีการเกษตร 
ประจ าต าบล 

ส่งเสริมการบริหาร
จัดการของศูนย ์
บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีประจ า
ต าบล 

ต าบลทุ่งกว๋าว 30,000 
  

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ 

ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโน 
โลยีประจ าต าบลมี
การบริหารจัดการ
ที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

10 ส่งเสริมการปลูก
ผัดปลอดสารพิษ 

เพื่อส่งเสริมให ้
ราษฎรบริโภคผัก
ปลอดสารพิษ 

กลุ่มเกษตรกร
ต าบลทุ่งกว๋าว  

- 
 

-             30,000               30,000               30,000               ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

11 อุดหนุนโครงการ
กองทุนศูนย์
ขยายพันธุ์พืช 

ส่งเสริมการบริหาร
จัดการของกองทุน
ศูนย์ขยายพันธุ์พืช 

ต าบลทุ่งกว๋าว 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ 

กองทุนศูนย์
ขยายพันธุ์พืชมี
การบริหารจดัการ
ที่ดีขึ้น 
 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 อุดหนุนกลุ่มเลี้ยง
ผึ้งโครงการ
พระราชด าริฯทุ่งจี้ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้กับราษฎร และ
เป็นการสร้างรายได้ 

กลุ่มเลี้ยงผึ้ง  
จ านวน 10 
คน 

21,500 
 

21,500 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ 

ส่งเสรมิอาชีพ
ให้กับราษฎร และ
เป็นการสร้าง
รายได้ 

ส านักงาน
ปลัด 

13 อุดหนุนกลุ่ม
เกษตรธรรมชาติ
บ้านทุ่งแท่น  
หมู่ที่ 3 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการท าปุ๋ยน้ า
หมักชีวภาพและ
สารอินทรีย์ชีวภาพ 

กลุ่มเกษตรกร
ธรรมชาติบ้าน
ทุ่งแท่น  
จ านวน 12 
คน 

31,200 
 

31,200 
 

    30,000                   30,000                   30,000               ร้อยละ 70 ของ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ 
 

ส่งเสริมอาชีพ
ให้กับราษฎร และ
เป็นการสร้าง
รายได้ 

ส านักงาน
ปลัด 

14 อุดหนุนกลุ่มโคขุน 
บ้านทุ่งข่วง   
หมู่ที่ 2 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้กับราษฎร และ
เป็นการสร้างรายได ้

กลุ่มโคขุนบ้าน
ทุ่งข่วง  
จ านวน  7 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ 

ส่งเสริมอาชีพ
ให้กับราษฎร และ
เป็นการสร้าง
รายได้ 

ส านักงาน
ปลัด 

 


