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รายระเอียดโครงการพัฒนา 

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

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  สังคม คุณภาพชีวิต  ความมั่นคง  และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2.1   แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการ
เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การแก้ไขปัญหา
หมอกควันและ
ไฟปุา 

เพื่อให้ประชาชนมี
จิตส านึกในการจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้ม 

ราษฎรหมู่ที่  1 – 
14,  อส.ปพ ,  
อปพร., รส.ทป 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีจิตส านึก
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการแกไ้ข
ปัญหาไฟปุาและ
หมอกควัน 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
จิตส านึกในการจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ราษฎรหมู่ที่  1 – 
14,  อส.ปพ ,  
อปพร., รส.ทป 

- 
 

- 
 

140,000 
 

140,000 
 

140,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีจิตส านึก
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการเฝูา
ระวังและแก้ไข
ปัญหาไฟปุาและ
หมอกควัน 

เพื่อปูองกัน  บ าบัด  
ฟื้นฟู  รักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เฝูาระวัง และ
จัดซื้ออุปกรณ์ไฟ
ปุา ในต าบล
ทุ่งกว๋าว 

60,000 
 

60,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีจิตส านึก
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ. 02 
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2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.2   แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

เพื่อให้เยาวชนมี
จิตส านึกในการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

นักเรียนโรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม
และบุคลากรทุก
คน 

5,000 
 

4,000 
 

4,000 
 

4,000 
 

4,000 
 

ร้อยละ 80  
ของนักเรียน
โรงเรียนทุ่งกว๋าว
วิทยาคมเข้าร่วม
โครงการ 

เยาวชนมีจิตส านึก
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส านักงาน
ปลัด 

2 กิจกรรมพัฒนา
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

เพื่อสร้างจิตส านึก
แก่นักเรียนด้วย
การเรียนรู้ด้วยการ
ลงมือปฏิบัติเอง 

นักเรียนโรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม
และบุคลากรทุก
คน 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

ร้อยละ 80  
ของนักเรียน
โรงเรียนทุ่งกว๋าว
วิทยาคมเข้าร่วม
โครงการ 

นักเรียนมีจิตส านึก
ด้วยการเรียนรู้ด้วย
การลงมือปฏิบัติเอง 

ส านักงาน
ปลัด 
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2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.3   แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ เพื่อจัดซื้อ
รถบรรทุกขยะมา
จัดเก็บขยะใน
พื้นที่ต าบล
ทุ่งกว๋าว 

จัดซื้อรถบรรทุก
ขยะ จ านวน 1 
คัน 

2,500,000 2,500,000 - - - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนต าบล
ทุ่งกว๋าวมีความ
พึงพอใจ 

สามารถแก้ไขปัญหา
การจัดเก็บขยะใน
พื้นที่ต าบลทุ่งกว๋าว 

กอง
สาธารณสุข 

2 สนับสนุนโครงการ
บริหารจัดการขยะ
ของ อปท.จังหวัด
ล าปาง 

เพือ่การบริหาร
จัดการขยะเป็นไป
อย่างถูกตเช้อง
ตามหลกัสุขา 
ภิบาล และอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

สนับสนุนโครงการ
บริหารจัดการขยะ
ของ อปท.จังหวัด
ล าปาง 

- 94,500 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนต าบล
ทุ่งกว๋าวมีความ
พึงพอใจ 

สามารถแก้ไขปัญหา
การจัดเก็บขยะใน
พื้นที่ต าบลทุ่งกว๋าว 

กอง
สาธารณสุข 
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2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างกล่อง 
แกรเบี้ยนแม่น้ าตุ๋ย   
หมู่ที่ 1 

เพื่อก่อสร้างกล่อง
แกรเบี้ยนให้อยู่ใน
สภาพดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดยาว 40 ม.  
สูงเฉลี่ย 2.50 ม. 

200,000 - - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความพึง
พอใจ 
 

สามารถแก้ปญัหาน้ า
กัดเซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างพนังปูองกัน
ตลิ่งพังล าห้วยเฮี้ย  
หมู่ที่ 6 พร้อมขยาย
ถนนเช่ือมหมู่ที่ 8 
 

เพื่อก่อสร้างผนัง
ปูองกันตลิ่งพังให้
อยู่ในสภาพดีและ
ได้มาตรฐาน 

สูงเฉลี่ย 1 ม. ฐาน
กว้าง 1 เมตร 
หนา 0.15 ม. 
ยาวรวม 300 ม. 

- - 
 

500,000 - - ร้อยละ 70  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความพึง
พอใจ 
 

สามารถแก้ปัญหาน้ า
กัดเซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างแนวปูองกัน
ตลิ่งข้างบ้านนาย
น้อย  แอบอุ่น   
หมู่ที่ 6 

เพื่อก่อสร้างแนว
ปูองกันตลิ่งให้อยู่
ในสภาพดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 5 ม.  
ยาว 2,000 ม.  
หนาเฉลี่ย  
0.30 ม. 

- - 300,000 - - ร้อยละ 70  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความพึง
พอใจ 
 

สามารถแก้ปัญหาน้ า
กัดเซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างพนังปูองกัน
ตลิ่งพังล าเหมือง 
ทุ่งปง  หมู่ที่ 7 

เพื่อก่อสร้างพนัง
ปูองกันตลิ่งพังให้
อยู่ในสภาพดีและ
ได้มาตรฐาน 

ขนาดกว้าง 
1.525 ม.  สูง 
1.20 ม.  หนา 
0.150 ม.  ยาว 
2,000 ม. 
 
 

- - - 5,000,000 - ร้อยละ 70  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความพึง
พอใจ 
 

สามารถแก้ปัญหาน้ า
กัดเซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ก่อสร้างแนวปูองกัน
ตลิ่งข้างบ้านนาย
น้อย  แอบอุ่น   
หมู่ที่ 6 

เพื่อก่อสร้างแนว
ปูองกันตลิ่งให้อยู่
ในสภาพดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดสูง 10 
เมตร ยาว 50 
เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลน
ของอบต.ทุ่งกว๋าว 

- 1,000,000 - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความพึง
พอใจ 
 

สามารถแก้ปัญหาน้ า
กัดเซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างพนังปูองกัน
ตลิ่งพังล าเหมืองทุ่ง
ปง (หน้าศูนย์เด็ก
เล็ก)  หมู่ที่ 7 

เพื่อก่อสร้างพนัง
ปูองกันตลิ่งพังให้
อยู่ในสภาพดีและ
ได้มาตรฐาน 

ขนาดฐานกว้าง 
1.525 สูง 1.20 
เมตร ยาว 
200 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบแปลนของ
อบต.ทุ่งกว๋าว 

- 900,000 - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความพึง
พอใจ 
 

สามารถแก้ปัญหาน้ า
กัดเซาะตลิ่งพังและ
ปัญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อ
การเกษตร 
 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างพนัง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ฝั่งตะวันออกล า
เหมืองแม่ตุ๋ย 
 บ้านทุ่งจี้หมู่ที่ 8 

เพือ่ก่อสร้างพนัง
คอนกรีตเสริม
เหล็กให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดมาตรฐาน
กว้าง 1.50 เมตร 
สูง 1.50 เมตร 
ยาว 123.00 
เมตร  

- 500,000 - -  
 

- ร้อยละ 70  
ของจ านวน
ครัวเรือนท่ีได้
ได้รับประโยชน์
มีความพึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ าส าหรับ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง  เพิ่ม
ผลผลิตทาง
การเกษตรและลด
การกัดเซาะของล า
ห้วยแม่ตุ๋ย 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 ก่อสร้างพนังคอน 
กรีตเสริมเหล็กล า
เหมืองบ้านเฮี้ย  
หมู่ที่ 9 (จุดบ้าน
นายจ าลอง  สอดส)ี 

เพื่อก่อสร้างพนัง
ล าเหมืองให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดมาตรฐาน
กว้าง 1.50 เมตร 
สูง 1.50 เมตร 
ยาว 15.00 เมตร  

- 63,500 - -  
 

- ร้อยละ 70  
ของจ านวน
ครัวเรือนท่ีได้
ได้รับประโยชน์
มีความพึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ าส าหรับ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง  เพิ่ม
ผลผลิตทาง
การเกษตรและลด
การกัดเซาะของล า
เหมือง 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างพนัคอนกรีต
เสริมเหล็กล าเหมือง
บ้านเฮี้ย หมู่ที่ 9 
(จุดสนามฟุตซอล) 

เพื่อก่อสร้างพนัง
ล าเหมืองให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและได้
มาตรฐาน 

ขนาดมาตรฐาน
กว้าง 1.50 เมตร 
สูง 1.50 เมตร 
ยาว 19.00 เมตร  

- 80,000 - -  
 

- ร้อยละ 70  
ของจ านวน
ครัวเรือนท่ีได้
ได้รับประโยชน์
มีความพึงพอใจ 

ราษฎรมีน้ าส าหรับ
การเกษตรอย่าง
พอเพียง  เพิ่ม
ผลผลิตทาง
การเกษตรและลด
การกัดเซาะของล า
เหมือง 

กองช่าง 
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2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.5   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเลิกเผา 
เลิกเน่า เลิกเหม็น   

เพื่อแก้ไขปัญหา
ขยะและมลพิษ
ต าบลทุ่งกว๋าว 

พื้นที่ต าบล
ทุ่งกว๋าว 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาและขยะ
มลพิษต าบล
ทุ่งกว๋าวได้ 

กอง
สาธารณสุข 

2 โครงการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการลด
ภาวะโลกร้อน 

เพื่อให้ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
จัดการทรัพยาก 
รธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชน เด็ก 
และเยาวชนต าบล
ทุ่งกว๋าว 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
จัดการทรัพยาก 
รธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข 

3 โครงการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม “รักษ์
ปุา รักษ์น้ า รักษ์
ชุมชน”ร่วมใจถวาย
ในหลวง 

เพื่อให้ผู้น าชุมชน 
ประชาชน
เจ้าหน้าท่ีองค์กร 
ได้มีความรู้ความ
เข้าใจถึงทรัพยากร 
ธรรมชาติปุาไม้
และสิ่งแวดล้อม 

ฝึกอบรมผู้น า
ชุมชน เจ้าหน้าที่
ปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น หรือ
อาสาสมัครด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความพึง
พอใจ 
 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจแนว
ทางการอนุรักษ์ใน
พื้นที่ชุมชนที่
ต่อเนื่อง 

กอง
สาธารณสุข 

4 โครงการฝึกอบรม 
และส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในเรื่องพลัง
ทดแทนและ
สามารถน ามาใช้
ชีวิตประจ าวัน 

ประชาชนต าบล
ทุ่งกว๋าว 

500,000 
 

500,000 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ในเรื่องพลัง
ทดแทนและ
สามารถน ามาใช้
ชีวิตประจ าวันได้ 

ส านักงานปลัด 
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2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.6  แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ส่งเสริมและสนับสนุน
การปลูกต้นไม ้  
เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว 

เพื่อปูองกัน  
บ าบัด  ฟื้นฟู  
รักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

พื้นที่ต าบล
ทุ่งกว๋าว ปุาชุมชน  
ปุาเอกชน  และ
บริเวณสองข้าง
ทาง รวมถึงการ
ปลูกหญ้าแฝก 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีจิตส านึก
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข 

2 ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ า 
 

เพื่อปูองกัน  
บ าบัด  ฟื้นฟู  
รักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

แหล่งน้ าในพ้ืนท่ี
ต าบลทุ่งกว๋าว 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีจิตส านึก
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการสร้างปุาด้วย
ฝายชะลอน้ าเฉลิมพระ
เกียรติฯ  

เพื่อก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ าให้อยู่ใน
สภาพดีและได้
มาตรฐาน 

ฝายชะลอน้ า  
หมู่ที่ 1-14 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีจิตส านึก
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส านักงาน
ปลัด 

4 อบรมทบทวนราษฎร
อาสาพิทักษ์ปุา 

เพื่อให้ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 

รส.ทป หมู่ที่  1 – 
14   

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีจิตส านึก
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 บวชปุา และสืบชะตา
แม่น้ า   

เพื่อให้ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
จัดการทรัพยาก 
รธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชน เด็ก 
และเยาวชนต าบล
ทุ่งกว๋าว 

60,000 
 
 

60,000 
 

- 
 

- 
 

- ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
กลุ่มเปูาหมาย
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีจิตส านึก
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

กอง
สาธารณสุข 

6 โครงการฮักปุา เพื่อฟ้ืนฟู
ทรัพยากรดิน  
น้ า และปุาไม้ให้
สามารถเป็นแหล่ง
ปัจจัยสี่ของชุมชน
ในท้องถิ่น 

พื้นที่ต าบล
ทุง่กว๋าว 

1,698,000 1,698,000 - - - ร้อยละ 70  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความพึง
พอใจ 
 

พื้นที่ปุาด้านในได้รับ
การปกปูองและ
ชุมชนได้ใช้
ประโยชน์จากแนว
กันชน 

กอง
สาธารณสุข 

7 โครงการปรับปรุง/
พัฒนาคุณภาพบ่อน้ า
ตื่น และแหล่งน้ าใน
ต าบลทุ่งกว๋าว 

เพื่อแก้ไขปัญหา
คุณภาพน้ าใน
ต าบลทุง่กว๋าว 

ปรับปรุง/พัฒนา
คุณภาพบ่อน้ าตื่น 
และแหล่งน้ าใน
ต าบลทุ่งกว๋าว 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละ 70  
ของประชาชนท่ี
ได้รับความพึง
พอใจ 

ประชาชนในต าบล
ทุ่งกว๋าวมีน้ าท่ีมี
คุณภาพใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

 


