วิสัยทัศน์

อาชีพมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพแข็งแรง สืบสานวัฒนธรรม
นโยบายการบริหารงานและแผนพัฒนาตาบลร่องกาศ
1. นโยบายด้านการพัฒนาคนและสังคม
1.1 สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ โดยนาเบี้ยยังชีพ ไปมอบให้ถึงบ้าน หรือโอนเข้า
บัญชีธนาคารตามความประสงค์ของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ดังกล่าว
1.2 สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน โดยร่วมทางานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลร่องกาศและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านปงพร้าว
1.3 ส่งเสริมประเพณีอันดีงามและกิจการด้านการศาสนาของชุมชน
1.4 สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชน
1.5 สนับสนุนส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.6 สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.7 สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1.8 สนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ
1.9 สนับสนุนให้มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
2. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
2.2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนารายได้ของประชาชน
2.3 สนับสนุนกิจการร้านค้าชุมชน กองทุนหมู่บ้าน และธนาคารหมู่บ้าน
3. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 พัฒนาส่งเสริมการคมนาคมในหมู่บ้าน และเส้นทางการขนส่งพืชผลทางการเกษตรของประชาชน
3.2 พัฒนาส่งเสริมการไฟฟ้าให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
3.3 พัฒนาส่งเสริมการระบายน้าให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
4. นโยบายด้านการพัฒนาแหล่งน้า
4.1 พัฒนาส่งเสริมแหล่งน้าเพื่อการเกษตร เช่น การขุดสระน้า ขุดลอกลาเหมือง ก่อสร้างฝายน้าล้น เป็นต้น
5. นโยบายด้านการพัฒนาการบริหาร
5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม
5.2 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล ได้แก่ พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง ให้
มีความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
5.3 ส่งเสริมพัฒนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น เช่น
การอบรม การศึกษาดูงานนอกพื้นที่
5.4 พัฒนาการให้บริการแก่ผู้มาติดต่องาน โดยเน้นการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม
5.5 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้อย่างต่อเนื่อง
6. นโยบายด้านการศึกษา
6.1 สนับสนุนสถานศึกษาให้มีการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
6.2 สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนดไว้
6.3 สนับสนุนและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกและปลอดภัย
เช่น การจัดให้มีรถรับส่ง เป็นต้น

พันธกิจ
1. จัดให้มีและบารุงรักษาการสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ เส้นทางคมนาคม และทางระบายน้า
2. จัดให้มีและบารุงรักษาแหล่งน้าเพื่ออุปโภค – บริโภค และเพื่อการเกษตร
3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ รายได้ ของประชาชน
4. ส่งเสริมการศึกษาศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
5. ส่งเสริมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการพัฒนาท้องถิ่น
6. จัดการ บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น สร้างกระบวนการกิจกรรมที่เอื้อต่อการสร้าง ชุมชนแข็งแรง
8. การจัดการ บารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่า
9. ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรมแก่ประชาชนตามหลักศาสนา
10. บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
11. ป้องกัน ระงับโรคติดต่อ การส่งเสริมอนามัยครอบครัว
12. ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล
13. จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ และระบบประปา
14. รักษาความสงบเรียบร้อยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
15. สังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
16. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

จุดมุ่งหมาย
1.ประชาชนได้รับบริการถูกต้องรวดเร็วการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.เด็กได้รับการพัฒนาครบทุกด้านและเต็มตามศักยภาพ
3.ประชาชนสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.ประชาชนมีน้าสะอาด สาหรับอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ
5.ชุมชนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยปริมาณขยะมูลฝอยลดลง ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการ
แก้ไขและได้รับการดูแลเอาใจใส่จากทุกภาคส่วน
6.ประชาชนมีถนนที่ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย
7.ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบรูณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
8.ประชาชนมีอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ
1.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1) แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง บารุงรักษาเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค
1.2) แนวทางการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้มีคุณภาพ และน้าเพื่อการเกษตร
1.3) แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าและการสื่อสาร
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
2.1) แนวทางพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
2.2) แนวทางส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขปัญหาความยากจน
3.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านการเมือง การปกครอง
3.1) แนวทางการพัฒนาด้าน การส่งเสริมความรู้ ศักยภาพของบุคลากร และผู้บริหาร
3.2) แนวทางการพัฒนาด้าน ส่งเสริมระบบราชการ และการบริการประชาชน
3.3) แนวทางการพัฒนาวัสดุ/ครุภัณฑ์ในการจัดการของหน่วยงานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
3.4 การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.5 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา
4.1 แนวทางการส่งเสริมด้านสังคม
4.2 แนวทางการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
4.3 แนวทางการส่งเสริมและจัดการศึกษาในท้องถิ่น
4.4 แนวทางการส่งเสริมอนุรักษ์ พัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนา
4.5 แนวทางการส่งเสริมด้านรัฐพิธี
5.) ยุทธศาสตร์การสาธารณสุข
5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชน
5.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อ
5.3 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน
6.) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 แนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.2 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
6.3 แนวทางป้องกันตลิ่งพัง

รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ที่
โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1 จ้างเหมาถมดินอบต.ร่องกาศไม่น้อยกว่า 2,970 ลบ.ม.
2 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 จากที่นานายนพรัตน์ ฉลอม ถึง ที่นานางเพี่ยม ยวง
แก้ว กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตรม.
3 ถนน คสล. หมู่ที่ 6 จากข้างป่าช้าปงพร้าว ถึง ถนนเลียบร่องเตา กว้าง 5 ม. หนา
0.15 ยาว 200 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตรม.
4 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 จากบบ้านนางบุญยก เวียงนิล ถึง บ้านนายเสน่ห์
แก่นจันทร์ กว้าง 4 ม. ยาว 66 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 264
ตรม.
5 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 จากบ้านนายชุมพล เจริญจิต ถึง ถนนเจริญจิตพัฒนา
กว้าง 4 ม. ยาว 116 หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 464 ตรม.พร้อมวางท่อ
คสล.ขนาด 0.60 เมตร จานวน 5 ท่อน
6 ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 1 จากบ้านนายเสนาะ เรือนคา ถึง บ้านนาย
สัญญา เรือนคา ปากกว้าง ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ม ยาว 65 ม. พร้อมวางท่อ คสล.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. จานวน 4 ท่อน และบ่อพักขนาด 0.80*0.80*0.60 ม.
จานวน 2 บ่อ
7 ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 2 จากบริเวณบ้านนางป้อ ประดับ ถึง บ้านนาง
ละเอียด เจริญรุ่งรัตน์ ปากกว้าง 0.20 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ม. ยาว 90 ม.
8 ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 2 จากบริเวณบ้านนางปราเนตร พงษ์พุฒิ ถึง
บ้านนางศรีเวียง แก้วธรรมานุกุล ขนาดปากกว้าง 0.20 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 0.30
ม. ยาว 57 ม. พร้อมวางท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จานวน 5 ท่อน
และพร้อมบ่อพัก จานวน 1 บ่อ
9 ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 9 จากบ้านนางทองหว่าน กาวีวน ถึง บ้านนาย
นคร เรือนคา ปากกว้าง 0.80 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 0.70 ม. ยาว 80 เมตร
10 ซ่อมแซมท่อระบายน้าโดยเสริมผนังกันดินทลายบริเวณลาเหมืองร่องเตา บ้านปง
พร้าว หมู่ที่ 6 จานวน 2 จุด จุดที่ 1 ยาว 16.80ม. หนา 0.20 ม. สูง 2 ม.
จุดที่ 2 ยาว 10.80 ม. หนา 0.20 ม. สูง 2 ม.
11 ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 6 จากที่นานางสุรินทร์ ทะลือ ถึง ที่นานายพิน คชสาร
กว้าง 5 ม. ยาว 125 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 625 ตรม.
12 ก่อสร้างรางระบายน้า หมู่ที่ 6 จากบ้านนายคามูล ฝึกหัด ถึง บ้านนายเกตุ สุ
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190,000
304,000
126,500

13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

ระวงศ์ขนาดปากกว้าง 0.20 ม.ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ม. ยาว 58 ม. พร้อมวาง
ท่อคสล. จานวน 6 ม.
ก่อสร้างรางระบายน้า หมู่ที่ 4 จากบ้านนางปรานอม ศรีเมือง ถึง บ้านนางดวง
เดือน
วงศ์รัตนธรรม ปากกว้าง 0.20 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ม. ยาว 28 ม.
ก่อสร้างรางระบายน้า หมู่ที่ 4 จากบ้านนายวินัย ยิ้มแย้ม ถึง ลาเหมืองสาธารณะ
ประโยชน์ ปากกว้าง 0.20 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ม. ยาว 122 ม. พร้อมบ่อพัก
จานวน 1 บ่อ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัสติกส์ สายบ้านตอนิมิต หมู่ที่ 8 ถึง บ้านค่า
งาม หมู่ที่ 1 ต.ดอนมูล กว้าง 4 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 2,110 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 8,440 ตรม.
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 จากบ้านนายศิลป์ ประทิศ กว้าง 4 ม. หนา
0.15 ม. ยาว 24 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96 ตรม.
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 จากบ้านนายเสนาะ เรือนคา ถึง บ้านนาย
ธันวา วาสะลัม กว้าง 3.50 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 35 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
122.50 ตรม.
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 จากบ้านนายทวน กองสอน ถึง บ้านนางจ๋า
ดวงตาดา กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 60 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตรม.
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 จากบ้านนายสมควร พงษ์พุฒิ กว้าง 3.50 ม.
หนา 0.15 ม. ยาว 55 ม. หรือมีพนื้ ที่ไม่น้อยกว่า 192.50 ตรม.
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคสล. ด้วยAsphaltic Concrete รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น พร.ถ. 68-007 สายเลียบคลองชลประทานซอยซ้าย 29 ขวา จากแยก
ทางหลวง 101 ถึง หมู่ที่ 7 จานวน 2 ช่วงกว้าง 3-6 เมตร ยาวรวม 1,200 ม. หนา
0.05 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,900 ตรม.
โครงการปรับปรุงและเสริมผิวจราจรด้วย ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ 6
ทางเข้ารพ.สต.บ้านปงพร้าว ผิวจราจรกว้าง 3.50-4.00 ม. ยาว 73.00 หนา
0.05 ม.
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 7 จากบ้านนายเฉลิม วงค์วาร ถึง ราง
ระบายน้าเดิม ปากกว้าง 0.20 ม ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ม. ยาว 40 ม.
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า หมู่ที่ 7 จากบ้านนางแสงอรุณ พันธุ์มณี ถึง ลาน้า
แม่สาย ปากกว้าง 0.20 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ม. ยาว 60 ม.
โครงการวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จากบ้านนางเสาร์แก้ว ใจ
บาน ถึงที่สาธารณประโยชน์ประจาหมู่บ้านวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
จานวน 65 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 0.80*0.80*1.00 ม จานวน 7 บ่อ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 5 จากบ้านนางสมนึก นุ่มนวล ถึง ลา
เหมืองร่องกาศ ปากกว้าง 0.20 ม. ยาว 71 ม.ลึกไม่น้อยกว่า0.30 ม. พร้อมวางท่อ

58,000
259,000
4,207,000
46,000
78,000
116,000.
94,000
1,970,100

90,000
85,500
118,500
130,500
160,000
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คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. จานวน 7 ท่อนและบ่อพักขนาด 0.80*0.80/0.60
ม. จานวน 1 บ่อ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 8 จากบ้านนางศรีนวล เรือนคา ถึง
ลาเหมืองร่องกาศ ปากกว้าง 0.20 ม. ยาว 66 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ม
รางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 6 กว้าง 0.20 ม. ลึก 0.30 ม. ยาว 80 ม. จากบ้านนาย
มนตรี อุตรศรี ถึง ที่ดินนางเภา ฝึกหัด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า หมู่ที่ 8 จากบ้านนางยมลักษณ์ พินิจอักษร ถึง ลา
เหมืองร่องกาศ ปากกว้าง 0.20 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ยาว 84 ม.
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ที่ 10 จากบ้านนายเสถียร ฉลอม ถึง ลา
น้าแม่สาย กว้าง 0.2 ม. ลึก 0.3 ม. ยาว 64 ม.
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคสล.ด้วยแอสฟัลท์ติก สายทางบ้านร่อง
กาศ หมู่ที่ 3 ถึง บ้านตอนิมิตร หมู่ที่ 8 กว้าง 4 ม. ยาว 3,630 ม.หนา 0.05 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,250 ตรม.

137,500
166,500
176,500
133,000
5,773,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ
1 โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่ม องค์กรหรือประชาชน
2 โครงการอบรมการปักผ้าด้วยมือกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุตาบลร่องกาศ

100,000
34,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทางด้านการเมือง การปกครอง
1
2

โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

25,000
2,5000

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา
1
2
3
4
5
6
7
8

โครงการประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี
โครงการประเพณีนมัสการพระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง
โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา
อุดหนุนโรงเรียนวัดตอนิมิตรตามโครงการฝึกอบรมการสานด้วยเส้นพลาสติกพิมพ์
ลายเป็นของใช้โดยวิทยากรภายนอก
อาหารเสริม(นม)สาหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในตาบลร่องกาศ
เบี้ยยังชีพคนชรา
เบีย้ ยังชีพคนพิการ
เบี้ยยังชีพเอดส์

24,000
24,000
30,000
30,000
312,400
11,878,800
4,721,600
925,000

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
1
2
3
4

อุดหนุนงบประมาณโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตตาบลร่องกาศ
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ

220,000
99,700
48,850
300,000

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1
2

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณการโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ(อินทรีย์)เพื่อลดปริมาณขยะปัญหาสิ่งแวดล้อม

400,000
100,000

