
เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตที่คาดว่า 2559 2560 2561 ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

จะได้รบั  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 โครงการสาธติการผลิตปุ๋ย
อินทรีย/์ปุ๋ยชีวภาพ

เพื่อทดลอง/สาธติการ
ผลิตปุ๋ยหมักแก่เกษตร 
และใหเ้กษตรได้ใช้ปุ๋ย
ชีวภาพ

จัดอบรมสาธติการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย/์ปุ๋ยชีวภาพ 
ใหเ้กษตรกรในพื้นที่ 100
 คน

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ80ของผู้
เข้ารับอบรมได้
ใช้ประโยชน์

เกษตรกรสามารถ
ผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง
และเหลือไวจ้ าหน่าย

   ส านักปลัด  
 งานส่งเสริม
การเกษตร

2 โครงการอบรมใหค้วามรู้
การจัดการโรคและแมลงใน
แปลงนาข้าว

เพื่อใหเ้กษตรมีความรู้ 
เร่ืองการปอ้งกันและก าจัด
โรคพชื,ศัตรูพชื โดยใช้
เกษตรทฤษฎใีหม่

จัดอบรมใหค้วามรู้การ
จัดการโรคและแมลงใน
แปลงนาข้าว ให้
เกษตรกรในพื้นที่ 100 คน

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ80ของผู้
เข้ารับอบรมได้
ใช้ประโยชน์

ราษฎรได้มีสารเพื่อ
ปอ้งกันและก าจัด
แมลงในแปลงนาข้าว

   ส านักปลัด  
 งานส่งเสริม
การเกษตร

3 โครงการแปลงสาธติการ
ผลิตเมล็ดพนัธุข์้าว

เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกร
ได้มีความรู้ด้านการผลิต
เมล็ดพนัธุข์้าว

จัดอบรมแปลงสาธติการ
ผลิตเมล็ดพนัธุข์้าว ให้
เกษตรกรในพื้นที่ 100 คน

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ80ของผู้
เข้ารับอบรมได้
ใช้ประโยชน์

ราษฎรได้มีความรู้
ด้านการ ผลิตเมล็ด
พนัธุข์้าวที่มีคุณภาพ

   ส านักปลัด  
 งานส่งเสริม
การเกษตร

1.1 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรตามแนวคิดเกษตรทฤษฎใีหม่
 งบประมาณ  ตัวชี้วัด   (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแมจ่ัน  จังหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวถิีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS   และ  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาค้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง



4 โครงการจัดท าปุ๋ยอินทรีย์ใช้
เอง บา้นปา่บงหลวง  หมู่ 3
 ต.จันจวา้ใต้ โดยใช้ระบบ
สหกรณ์บริหารจัดการ

เพื่อใหป้ระชาชนใน
หมู่บา้นมีปุ๋ยอินทรีย์ใช้ใน
การเกษตร และรวมกลุ่ม
ตามระบบสหกรณ์

จัดอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ใช้
เอง  ใหเ้กษตรกรใน
พื้นที่บา้นปา่บงหลวง  
หมู่ 3 ต.จันจวา้ใต้

 -       10,000  -  ร้อยละ80ของผู้
เข้ารับอบรมได้
ใช้ประโยชน์

เกษตรกรสามารถ
ผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง
และเหลือไวจ้ าหน่าย

   ส านักปลัด  
 งานส่งเสริม
การเกษตร

5 โครงการก่อสร้างโรงปุ๋ยหมัก
(บริเวณโรงเรียน) บา้นสัน
ทางหลวง ม.12               
 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อใหป้ระชาชนใน
หมู่บา้นมีปุ๋ยอินทรีย์ใช้ใน
การเกษตร

ก่อสร้างโรงปุ๋ยหมัก
(บริเวณโรงเรียน) บา้น
สันทางหลวง ม.12        
 ต.จันจวา้ใต้

 -  -      100,000  ร้อยละ80ของผู้
เข้ารับอบรมได้
ใช้ประโยชน์

เกษตรกรสามารถ
ผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง
และเหลือไวจ้ าหน่าย

กองช่าง

6 โครงการใหค้วามรู้ส่งเสริม 
สาธติเกษตรอินทรีย์และ
พฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์

เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้
ในเร่ืองเกษตรอินทรีย์

จัดอบรมสาธติเกษตร
อินทรีย์และพฒันา
คุณภาพผลิตภณัฑ์ ให้
เกษตรกรในพื้นที่

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ80ของผู้
เข้ารับอบรมได้
ใช้ประโยชน์

เกษตรกรสามารถ
ผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง
และเหลือไวจ้ าหน่าย

   ส านักปลัด  
 งานส่งเสริม
การเกษตร

7  โครงการครอบครัวล้อมรัก
 ปลูกผักไวก้ินเอง

เพื่อส่งเสริมการปลูกผักไว้
ทานเอง ลดรายจ่าย
ภายในครัวเรือน

จัดกิจกรรมรณรงค์การ
ปลูกผักสวนครัวภายใน
ครัวเรือนใหป้ระชาชน
ในพื้นที่

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ80ของผู้
ปลูกผักกินเองได้
ใช้ประโยชน์

ประชาชนมีผักสวน
ครัวที่ปลอดสารพษิไว้
ใช้กินเองในครัวเรือน

   ส านักปลัด  
 งานส่งเสริม
การเกษตร

8 โครงการส่งเสริมการปลูก
ผักสวนครัวตามวถิีไทย

เพื่อส่งเสริมการปลูกผัก
สวนครัวตามวถิีไทย  ลด
รายจ่ายภายในครัวเรือน

จัดกิจกรรมรณรงค์การ
ปลูกผักสวนครัวภายใน
ครัวเรือนใหป้ระชาชน
ในพื้นที่

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ80ของผู้
ปลูกผักสวนครัว
ได้ประโยชน์

ประชาชนมีผักสวน
ครัวที่ปลอดสารพษิไว้
ใช้กินเองในครัวเรือน

   ส านักปลัด  
 งานส่งเสริม
การเกษตร

9 โครงการตรวจวดัคุณภาพ
ดินพื้นที่การเกษตร

เพื่อตรวจวดัคุณภาพดิน
ในพื้นที่การเกษตร และ
เพื่อความปลอดภยัในการ
ท าการเกษตร

ตรวจวดัคุณภาพดิน
พื้นที่การเกษตรในเขต
เทศบาลต าบลจันจวา้

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ80ของ
คุณภาพดินที่ใช้
ประโยชน์

ดินในพื้นที่
การเกษตรมีคุณภาพ
 และปลอดภยัใน
การท าการเกษตร

   ส านักปลัด  
 งานส่งเสริม
การเกษตร

10 โครงการล้อมร้ัวลวดหนาม
บริเวณแปลงสาธติการปลูก
ยางพารา

เพื่อแสดงเขตพื้นที่และ
ความปลอดภยัใน
ทรัพย์สินของแปลงสาธติฯ

ล้อมร้ัวลวดหนามบริเวณ
แปลงสาธติการปลูก
ยางพารา

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

มีจุดแสดงเขตพื้นที่
และมีความปลอดภยั
ในทรัพย์สินของ
แปลงสาธติฯ

   ส านักปลัด  
 งานส่งเสริม
การเกษตร



11 โครงการก่อสร้างโรงเรือน
แปลงสาธติการปลูก
ยางพารา

เพื่อเปน็อาคารสถานที่
ส าหรับฝึกอบรมบรรยาย
ใหค้วามรู้แก่ผู้ศึกษาดูงาน

ก่อสร้างโรงเรือนแปลง
สาธติการปลูกยางพารา

      50,000  -  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

มีอาคารสถานที่
ส าหรับฝึกอบรม
บรรยายใหค้วามรู้แก่
ผู้ศึกษาดูงาน

   ส านักปลัด  
 งานส่งเสริม
การเกษตร

12 โครงการธนาคารขี้ควาย
และปุ๋ยส่ังตัดเพื่อพฒันา
ปางควายและการ
เกษตรกรรมยั่งยืน

เพื่อส่งเสริมการผลิตปุ๋ย
ขี้ควายและปุ๋ยส่ังตัดใช้ใน
การเกษตรอย่างยั่งยืน

ผลิตปุ๋ยขี้ควายและปุ๋ย
ส่ังตัดใช้ในการเกษตร

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมผลิตปุ๋ยได้
ใช้ประโยชน์

มีธนาคารในการเก็บ
ขี้ควายและปุ๋ยส่ังตัด
ใช้ในการเกษตรอย่าง
ยั่งยืน

ส านักปลัด     
     งานเกษตร

13 โครงการฝึกอบรมผลิตปุ๋ย
อินทรีย์

เพื่อส่งเสริมการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ ลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ ใหก้ับเกษตรกร

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์

      10,000  -  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมผลิตปุ๋ยได้
ใช้ประโยชน์

 มีปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง
และสามารถ  ลด
รายจ่ายเพิ่มรายได้ 
ใหก้ับเกษตรกร

ส านักปลัด     
     งานเกษตร

เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตที่คาดว่า 2559 2560 2561 จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

จะได้รบั  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ า

แบบถาวรล าเหมือง   บา้น
ใหม่ หมู่ 1 ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  พื้นที่
การเกษตร และใหม้ีน้ า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพยีงพอ

ก่อสร้างฝายต้นน้ าแบบ
ถาวรล าเหมือง   บา้น
ใหม่ หมู่ 1            ต.
จันจวา้

    100,000  -  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภยัจากปญัหา
น้ าทว่ม

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพฯ    
 /กรมส่งเสริมฯ

2 โครงการเรียงหนิล าเหมือง
หลวงบริเวณหน้าโรงเรียน
เทศบาล 2  บา้นใหม่ หมู่ 1
 ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  พื้นที่
การเกษตร และใหม้ีน้ า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพยีงพอ

เรียงหินล าเหมืองหลวง
บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 
2  บ้านใหม่ หมู่ 1 ต.จันจว้า

 -  -        50,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภยัจากปญัหา
น้ าทว่ม

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
1.2 แนวทางการพฒันา  การพฒันาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรกรรม

 งบประมาณ  ตัวชี้วัด   (KPI)



3 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น
ล าเหมืองกอตันสามแยก
บา้นใหม่ ม.1 -บา้นทรายมูล
 หมู่. 2  ต.จันจวา้

เพื่อกักเก็บน้ าใช้ส าหรับ
การเกษตรและปอ้งกันน้ า
ทว่มพื้นที่ทางการเกษตร

ก่อสร้างฝายน้ าล้นล า
เหมืองกอตันสามแยก
บา้นใหม่ ม.1 -บา้น
ทรายมูล  หมู.่2       ต.
จันจวา้

 50,000  -  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ส าหรับ
การเกษตรอย่างพอเพียง
และน้ าไม่ท่วมพื้นที่ทาง
การเกษตร

กองช่าง

4 โครงการปรับปรุงฝายกั้นน้ า
ร่องทรายลูกที่ 3 ระหวา่ง
บา้นธ-ิสามแยกบา้นใหม่ ม.
1,ทรายมูล    ม.2 ต.จันจวา้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่การเกษตร
 และพื้นที่ภายในชุมชน

ปรับปรุงฝายกั้นน้ าร่อง
ทรายลูกที่ 3 ระหวา่ง
บา้นธ-ิสามแยกบา้นใหม่
 ม.1 ,  ทรายมูล   ม.2   
    ต.จันจวา้

 -       40,000  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

น้ าไม่ทว่มขังที่อยู่
อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

5 โครงการขุดลอกล าเหมือง
สาธารณะ  บา้นใหม่ ม. 1
เชื่อมถึงบา้นทรายมูล      
ม.2 ต.จันจวา้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่การเกษตร
 และพื้นที่ภายในชุมชน

ขุดลอกล าเหมือง
สาธารณะ  บา้นใหม่  หมู่
 1 ต.จันจวา้

 -       30,000  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

น้ าไม่ทว่มขังที่อยู่
อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า
เข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร 
บา้นแม่ค าน้ าลัด ม.3         
   ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  พื้นที่
การเกษตร และใหม้ีน้ า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพยีงพอ

ก่อสร้างฝายกั้นน้ าเข้าสู่
พื้นที่ทางการเกษตร 
บา้นแม่ค าน้ าลัด ม.3     
   ต.จันจวา้

 -  -        20,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภยัจากปญัหา
น้ าทว่ม

กองช่าง

7 โครงการปรับปรุงแหล่งน้ า
หนองฮ่อง แฮด  บา้นหว้ย
น้ าราก  หมู่ 4  ต.จันจวา้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่การเกษตร
 และพื้นที่ภายในชุมชน

ปรับปรุงแหล่งน้ าหนอง
ฮ่องแฮด  บา้นหว้ยน้ า
ราก  หมู่ 4  ต.จันจวา้

 -  -      100,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภยัจากปญัหา
น้ าทว่ม

กองช่าง



8 โครงการก่อสร้างคันดิน 
ถนนเชื่อม ร่องเชียงราย ถึง
 บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 4 ต.
จันจวา้

เพื่อปอ้งกันตล่ิงพงัและน้ า
ทว่มพื้นที่ทางการเกษตร

ก่อสร้างคันดิน ถนนเชื่อม
 ร่องเชียงราย ถึง บา้น
หว้ยน้ าราก หมู่ 4 ต.
จันจวา้

 -   1,000,000    1,000,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภยัจากปญัหา
น้ าทว่ม

ทต.จันจวา้    
 กรมส่งเสริมฯ 
 กรม
ทรัพยากรน้ า
ทางหลวง
ชนบทการ
ทอ่งเที่ยวฯ

9 โครงการขุดลอกและ
ปรับปรุงแหล่งน้ าหนองน้ า
เย็น  บา้นหว้ยน้ าราก  หมู่ 
4  ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  พื้นที่
การเกษตร และใหม้ีน้ า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพยีงพอ

ขุดลอกและปรับปรุง
แหล่งน้ าหนองน้ าเย็น  
บา้นหว้ยน้ าราก  หมู่ 4  
ต.จันจวา้

 -  -      100,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภยัจากปญัหา
น้ าทว่ม

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า
บริเวณเหมืองร่องดินดาก 
บา้นหว้ยน้ าราก     หมู่ 4  
ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  พื้นที่
การเกษตร และใหม้ีน้ า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพยีงพอ

ก่อสร้างฝายกั้นน้ า
บริเวณเหมืองร่องดินดาก
 บา้นหว้ยน้ าราก  หมู่ 4 
 ต.จันจวา้

 -  -        50,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภยัจากปญัหา
น้ าทว่ม

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างฝายแบง่
น้ าพร้อมทางข้าม(ฝายอุ้ย
ปั๋น) บา้นหว้ยน้ าราก ม.5 
ต.จันจวา้

เพื่อก่อสร้างฝายแบง่น้ า
พร้อมทางข้าม(ฝายอุ้ยปั๋น)
 บา้นหว้ยน้ าราก ม.5 ต.
จันจวา้

ก่อสร้างฝายแบง่น้ า
พร้อมทางข้าม(ฝายอุ้ย
ปั๋น) บา้นหว้ยน้ าราก ม.5
 ต.จันจวา้

 -       50,000  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภยัจากปญัหา
น้ าทว่ม

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างฝายแบง่
น้ าเหมืองหว้ย  บา้นหว้ยน้ า
ราก หมู่ 5 ต.จันจวา้

เพื่อกักเก็บน้ าใช้ส าหรับ
การเกษตรและปอ้งกันน้ า
ทว่มพื้นที่ทางการเกษตร

ก่อสร้างฝายแบง่น้ า
เหมืองหว้ย  บา้นหว้ยน้ า
ราก หมู่ 5         ต.จันจ
วา้

100,000 - -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ส าหรับ
การเกษตรอย่างพอเพียง
และน้ าไม่ท่วมพื้นที่ทาง
การเกษตร

กองช่าง

13 โครงการขุดลอกหนองไคร้ 
บา้นดง หมู่ 6 ต.จันจวา้

เพื่อกักเก็บน้ าใช้ส าหรับ
การเกษตรและปอ้งกันน้ า
ทว่มพื้นที่ทางการเกษตร

ขุดลอกหนองไคร้ บา้นดง
   หมู่ 6         ต.จันจวา้

 -  -        30,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

น้ าไม่ทว่มขังที่อยู่
อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง



14 โครงการปรับปรุงหนองปาง
ควาย  บา้นดง  หมู่  6       
 ต.จันวา้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  พื้นที่
การเกษตร และใหม้ีน้ า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพยีงพอ

ปรับปรุงหนองปางควาย 
 บา้นดง  หมู่  6  ต.จันวา้

 -     100,000  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภยัจากปญัหา
น้ าทว่ม

กองช่าง

15 โครงการปรับปรุงฟื้นฟู
แหล่งหนองน้ าปางควาย 
บา้นต้นยาง หมู่ 7    ต าบล
จันจวา้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  พื้นที่
การเกษตร และใหม้ีน้ า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพยีงพอ

ปรับปรุงฟื้นฟแูหล่ง
หนองน้ าปางควาย บา้น
ต้นยาง หมู่ 7    ต าบล
จันจวา้

  1,000,000   1,000,000    1,000,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภยัจากปญัหา
น้ าทว่ม

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากร

น้ า  กรม
ส่งเสริมฯ

16 โครงการขุดลอกหนองน่อง
แก้วเวยีงหนองหล่ม  บา้น
หว้ยน้ าราก  หมู่  9          
 ต.จันจวา้ เชื่อมต าบล
โยนกและต าบลทา่
ข้าวเปลือก

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  พื้นที่
การเกษตร และใหม้ีน้ า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพยีงพอ

ขุดลอกหนองน่องแก้วเวียง
หนองหล่ม  บ้านห้วยน้ าราก 
 หมู่  9            ต.จันจว้า 
เชื่อมต าบลโยนกและต าบล
ท่าข้าวเปลือก

 -  -      100,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภยัจากปญัหา
น้ าทว่ม

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากร

น้ า  กรม
ส่งเสริมฯ

17 โครงการปรับปรุงแหล่งน้ า
แม่น้ าหา่ง  บา้นหว้ยน้ าราก
  หมู่  9 ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  พื้นที่
การเกษตร และใหม้ีน้ า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพยีงพอ

ปรับปรุงแหล่งน้ าแม่น้ า
หา่ง  บา้นหว้ยน้ าราก  
หมู่  9           ต.จันจวา้

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภยัจากปญัหา
น้ าทว่ม

กองช่าง

18 โครงการปรับปรุงฟื้นฟู
แหล่งน้ าเวยีงหนองหล่ม 
หน้าวดัทศพลปา่หมากหน่อ
 บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 9      
         ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  พื้นที่
การเกษตร และใหม้ีน้ า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพยีงพอ

ปรับปรุงฟื้นฟแูหล่งน้ า
เวยีงหนองหล่ม หน้าวดั
ทศพลปา่หมากหน่อ 
บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 9   
              ต .จันจวา้

  1,000,000   1,000,000    1,000,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภยัจากปญัหา
น้ าทว่ม

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากร

น้ า  กรม
ส่งเสริมฯ

19 โครงการซ่อมแซมฝายต้นน้ า
 บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 9      
      ต.จันจวา้  ล าเหมือง
ปางหมอปวง

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  พื้นที่
การเกษตร และใหม้ีน้ า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพยีงพอ

ซ่อมแซมฝายกั้นน้ า 
บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 9 
ต.จันจวา้  ล าเหมืองปาง

หมอปวง

 -       20,000  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

มีแหล่งกักเก็บน้ า
เพื่อท าการเกษตร
อย่างทั่วถึง

กองช่าง



20 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น
บริเวณสามแยกล าเหมือง
หา่ง   บา้นสันนาหนองบวั 
หมู่ 10 ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  พื้นที่
การเกษตร และใหม้ีน้ า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพยีงพอ

ก่อสร้างฝายน้ าล้นบริเวณ
สามแยกล าเหมืองห่าง   บ้าน
สันนาหนองบัว หมู่ 10     ต.
จันจว้า

 -  -        50,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภยัจากปญัหา
น้ าทว่ม

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากร

น้ า/  กรม
ส่งเสริมฯ

21 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ า
แบบถาวรล าเหมือง สันนา  
 บา้นสันนาหนองบวั หมู่ 10
 ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  พื้นที่
การเกษตร และใหม้ีน้ า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพยีงพอ

ก่อสร้างฝายต้นน้ าแบบ
ถาวรล าเหมือง สันนา   
บา้นสันนาหนองบวั หมู่ 
10          ต.จันจวา้

 -       50,000  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภยัจากปญัหา
น้ าทว่ม

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากร

น้ า/  กรม
ส่งเสริมฯ

22 โครงการก่อสร้างฝายแบง่
น้ าบริเวณปากเหมืองเส้น
กลางสัน-ขัวจ้วย  บา้นหวั
ฝาย  หมู่  11 ต.จันจวา้

เพื่อกักเก็บน้ าใช้ส าหรับ
การเกษตรและปอ้งกันน้ า
ทว่มพื้นที่ทางการเกษตร

ก่อสร้างฝายแบง่น้ า
บริเวณปากเหมืองเส้น
กลางสัน-ขัวจ้าย  บา้น
หวัฝาย  หมู่  11 ต.จันจ
วา้

 -       50,000  50,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ส าหรับ
การเกษตรอย่างพอเพียง
และน้ าไม่ท่วมพื้นที่ทาง
การเกษตร

กองช่าง

23 โครงการเรียงหนิปอ้งกัน
ตล่ิงพงัตลอดแนวแม่น้ าค า 
 และบริเวณบา้นนาย
ศิริพงษ ์ จับใจนาย และ
บา้นนางตา  เตมีศักด์ิ บา้น
หวัฝาย  หมู่ 11     ต.จันจวา้

เพื่อปอ้งกันตล่ิงพงัและน้ า
ทว่มพื้นที่ทางการเกษตร

เรียงหินป้องกันตล่ิงพังตลอด
แนวแม่น้ าค า  และบริเวณ
บ้านนายศิริพงษ์  จับใจนาย 
และบ้านนางตา  เตมีศักด์ิ 
บ้านหัวฝาย  หมู่ 11 ต.จันจว้า

    300,000     300,000      300,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภยัจากปญัหา
น้ าทว่ม

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างฝายแบง่
น้ าล าเหมืองร่องเสือเต้น 
บา้นหวัฝาย  หมู่  11        
          ต.จันจวา้

เพื่อกักเก็บน้ าใช้ส าหรับ
การเกษตรและปอ้งกันน้ า
ทว่มพื้นที่ทางการเกษตร

ก่อสร้างฝายแบง่น้ าล า
เหมืองร่องเสือเต้น บา้น
หวัฝาย  หมู่  11  ต.จันจ
วา้

- - 100,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ส าหรับ
การเกษตรอย่างพอเพียง
และน้ าไม่ท่วมพื้นที่ทาง
การเกษตร

กองช่าง



25 โครงการเรียงหนิปอ้งกัน
ตล่ิงพงัตลอดแนวแม่น้ าค า 
ต้ังแต่สวนยางพารา 
อาจารย์บญุชู จริยา บา้น
หวัฝาย  หมู่ 11 ต.จันจวา้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่การเกษตร
 และพื้นที่ภายในชุมชน

เรียงหนิปอ้งกันตล่ิงพงั
ตลอดแนวแม่น้ าค า 
ต้ังแต่สวนยางพารา 
อาจารย์บญุชู จริยา 
บา้นหวัฝาย  หมู่ 11    
ต.จันจวา้

    100,000     100,000  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทางเกษตรกรรม
ปลอดภัยจากปัญหาน้ า
ท่วม

กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างคันดิน
ปอ้งกันตล่ิง ล าเหมืองร่อง
ทราย บา้นปา่กุ๊ก ม.8 - 
บา้นปา่บงหลวง ม.3         
          ต.จันจวา้ ใต้

เพื่อปอ้งกันตล่ิงพงัและน้ า
ทว่มพื้นที่ทางการเกษตร

ก่อสร้างคันดินป้องกันตล่ิง ล า
เหมืองร่องทราย บ้านป่ากุ๊ก 
ม.8 - บ้านป่าบงหลวง ม.3   
ต.จันจว้า ใต้

 -   1,000,000    1,000,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภยัจากปญัหา
น้ าทว่ม

    กองช่าง   
(ปภ.จ.เชียงราย)

27 โครงการก่อสร้างคันดิน
เลียบหนองหล่ม บา้นหว้ย
น้ าราก ม.9 ต.จันจวา้ - 
บา้นปา่ถ่อน  ม.11    ต.
จันจวา้ใต้    ถึง เทศบาล
ต าบลทา่ข้าวเปลือก

เพื่อปอ้งกันตล่ิงพงัและน้ า
ทว่มพื้นที่ทางการเกษตร

ก่อสร้างคันดินเลียบหนอง
หล่ม บ้านห้วยน้ าราก ม.9 ต.
จันจว้า - บ้านป่าถ่อน  ม.11 
            ต.จันจว้าใต้    ถึง 
เทศบาลต าบลท่าข้าวเปลือก

 -     100,000      100,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภยัจากปญัหา
น้ าทว่ม

กองช่าง/   
อบจ.ชร       
(กรมส่งเสริมฯ)

28 โครงการซ่อมแซมคันหนิ
บริเวณแม่น้ าค า บา้นม่วง
หมูสี หมู่ 7 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อปอ้งกันตล่ิงพงัและน้ า
ทว่มพื้นที่ทางการเกษตร

ซ่อมแซมคันหนิบริเวณ
แม่น้ าค า บา้นม่วงหมูสี 
หมู่ 7 ต.จันจวา้ใต้

    100,000  -  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภยัจากปญัหา
น้ าทว่ม

     กองช่าง   
(อบจ.เชียงราย)

29 โครงการก่อสร้างคันดินและ
เขื่อนปอ้งกันตล่ิงริมแม่น้ าจัน

เพื่อปอ้งกันตล่ิงพงัและน้ า
ทว่มพื้นที่ทางการเกษตร

ก่อสร้างคันดินและเขื่อน
ปอ้งกันตล่ิงริมแม่น้ าจัน
ในพื้นที่เขตเทศบาล
ต าบลจันจวา้

 -     100,000      100,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภยัจากปญัหา
น้ าทว่ม

     กองช่าง   
(อบจ.เชียงราย)



30 โครงการปรับปรุงฝายกั้น
แม่น้ าจัน  บา้นหนองปึ๋ง  
หมู่ 5 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อกักเก็บน้ าใช้ส าหรับ
การเกษตรและปอ้งกันน้ า
ทว่มพื้นที่ทางการเกษตร

ปรับปรุงฝายกั้นแม่น้ าจัน
  บา้นหนองปึ๋ง  หมู่   5  
  ต.จันจวา้ใต้

 -  50,000  50,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ส าหรับ
การเกษตรอย่างพอเพียง
และน้ าไม่ท่วมพื้นที่ทาง
การเกษตร

กองช่าง

31 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น
สามแยกเหมืองกอกุ๊กบา้น
สันหลวง       หมู่.10        
     ต.จันจวา้ใต้

เพื่อกักเก็บน้ าใช้ส าหรับ
การเกษตรและปอ้งกันน้ า
ทว่มพื้นที่ทางการเกษตร

ก่อสร้างฝายน้ าล้นสาม
แยกเหมืองกอกุ๊กบา้น
สันหลวง    ม.10  ต.
จันจวา้ใต้

 -  50,000  50,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตร
อย่างพอเพยีงและน้ า
ไม่ทว่มพื้นที่ทาง
การเกษตร

กองช่าง

32 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ า
บา้นปา่ถ่อน  หมู่ 11         
     ต.จันจวา้ใต้

เพื่อกักเก็บน้ าใช้ส าหรับ
การเกษตรและปอ้งกันน้ า
ทว่มพื้นที่ทางการเกษตร

ขุดลอกอ่างเก็บน้ า 
หมู่บา้นปา่ถ่อน     หมู่ 
11 ต.จันจวา้ใต้

 -  50,000  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ส าหรับ
การเกษตรอย่างพอเพียง
และน้ าไม่ท่วมพื้นที่ทาง
การเกษตร

กองช่าง

33 โครงการปรับปรุงแหล่งน้ า
หนองเขียว  หมู่  2          
ต.จันจวา้ใต้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่การเกษตร
 และพื้นที่ภายในชุมชน

ปรับปรุงแหล่งน้ าหนอง
เขียว  หมู่  2   ต.จันจวา้
ใต้

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

น้ าไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย  
พื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในชุมชน

    กองช่าง     
 (กรม
ทรัพยากรน้ า)

34 โครงการขุดลอกล าน้ า และ
ล าน้ าเหมืองสาธารณะ ใน
หมู่บา้นปา่ถ่อน  หมู่ 11     
    ต.จันจวา้ใต้

เพื่อกักเก็บน้ าใช้ส าหรับ
การเกษตรและปอ้งกันน้ า
ทว่มพื้นที่ทางการเกษตร

โครงการขุดลอกอ่างเก็บ
น้ า และล าน้ าเหมืองใน
หมู่บา้นปา่ถ่อน  หมู่ 11 
              ต .จันจวา้ใต้

100,000 100,000 100,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้ าใช้ส าหรับ
การเกษตรอย่างพอเพียง
และน้ าไม่ท่วมพื้นที่ทาง
การเกษตร

กองช่าง

35 โครงการขุดลอกล าเหมือง
กล้วยค าตลอดสาย บา้นสัน
หลวง ม.10 ต.จันจวา้ใต้ ถึง
บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 9      
 ต.จันจวา้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่การเกษตร
 และพื้นที่ภายในชุมชน

ขุดลอกเหมืองกล้วยค า
ตลอดสาย

      30,000       30,000        30,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

น้ าไม่ทว่มขังที่อยู่
อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

 กองช่าง



36 โครงการขุดลอกแม่น้ าจัน 
ต้ังแต่บา้นหนองปึ๋ง หมู่ 5   
  ต.จันจวา้ใต้  ถึงบา้นหว้ย
น้ ารากหมู่ 9 ต.จันจวา้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่การเกษตร
 และพื้นที่ภายในชุมชน

ขุดลอกแม่น้ าจัน ต้ังแต่
บา้นหนองปึ๋ง หมู่ 5  ต.
จันจวา้ใต้  ถึงบา้นหว้ย
น้ าราก  หมู่ 9 ต.จันจวา้

 -       30,000        30,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

น้ าไม่ทว่มขังที่อยู่
อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

       กองช่าง  
(กรม

ทรัพยากรน้ า)

37 โครงการปรับปรุงระบบส่ง
น้ าด้วยพลังงานไฟฟา้ 
แหล่งน้ าสาธารณะเทศบาล
ต าบล     จันจวา้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่การเกษตร
 และพื้นที่ภายในชุมชน

ปรับปรุงระบบส่งน้ าด้วย
พลังงานไฟฟา้

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

น้ าไม่ทว่มขังที่อยู่
อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

 กองช่าง

38 โครงการก่อสร้างประตูปดิ-
เปดิ  แบง่น้ าล าเหมือง
กล้วยค า ณ สามแยกบา้น
หว้ยรินค า

เพื่อมีอาคารแบง่น้ าล า
เหมือง

ก่อสร้างอาคารแบง่น้ าล า
เหมืองกล้วยค า ณ สาม
แยกบา้นหว้ยรินค า

    150,000     150,000      150,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

ประชาชนมีน้ าใช้ทาง
การเกษตร

กองช่าง

39 โครงการก่อสร้างคันดินและ
เขื่อนปอ้งกันตล่ิงพงัริมแม่
น้ าค าในเขตเทศบาลต าบล
จันจวา้ เชื่อมถึง ต าบลสาย
น้ าค า

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  พื้นที่
การเกษตร และใหม้ีน้ า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพยีงพอ

ก่อสร้างคันดินและเขื่อน
ป้องกันตล่ิงพังริมแม่น้ าค าใน
เขตเทศบาลต าบลจันจว้า 
เชื่อมถึง ต าบลสายน้ าค า

  1,000,000   1,000,000    1,000,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภยัจากปญัหา
น้ าทว่ม

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากร

น้ า

40 โครงการก่อสร้างคันดิน
เลียบหนองหล่มบา้นหว้ย
น้ าราก ม.9-บา้นปา่ถ่อน ม.
11 ต.จันจวา้ใต้  เชื่อมถึง 
เทศบาลทา่ข้าวเปลือก

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  พื้นที่
การเกษตร และใหม้ีน้ า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพยีงพอ

ก่อสร้างคันดินเลียบ
หนองหล่มบา้นหว้ยน้ า
ราก ม.9-บา้นปา่ถ่อน ม.
11 ต.จันจวา้ใต้  เชื่อมถึง
 เทศบาลทา่ข้าวเปลือก

  1,000,000   1,000,000    1,000,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภยัจากปญัหา
น้ าทว่ม

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากร

น้ า



41 โครงการก่อสร้างคันดินและ
เขื่อนปอ้งกันตล่ิงพงัริมแม่
น้ าค าในเขตเทศบาลต าบล
จันจวา้ เชื่อมถึง อบต.บา้น
ด้าย อ.แม่สาย

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  พื้นที่
การเกษตร และใหม้ีน้ า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพยีงพอ

ก่อสร้างคันดินและเขื่อน
ปอ้งกันตล่ิงพงัริมแม่
น้ าค าในเขตเทศบาล
ต าบลจันจวา้ เชื่อมถึง 
อบต.บา้นด้าย อ.แม่สาย

  1,000,000   1,000,000    1,000,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภยัจากปญัหา
น้ าทว่ม

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากร

น้ า

42 โครงการก่อสร้างคันดินและ
เขื่อนปอ้งกันตล่ิงพงัริมแม่
น้ าค าในเขตเทศบาลต าบล
จันจวา้ เชื่อมถึง อบต.ศรี
ดอนมูล อ.เชียงแสน

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  พื้นที่
การเกษตร และใหม้ีน้ า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพยีงพอ

ก่อสร้างคันดินและเขื่อน
ปอ้งกันตล่ิงพงัริมแม่
น้ าค าในเขตเทศบาล
ต าบลจันจวา้ เชื่อมถึง 
อบต.ศรีดอนมูล อ.เชียง
แสน

  1,000,000   1,000,000    1,000,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภยัจากปญัหา
น้ าทว่ม

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากร

น้ า

43 โครงการก่อสร้างคันดิน
เลียบหนองหล่มบา้นหว้ย
น้ าราก  หมู่ 9 เทศบาล
ต าบลจันจวา้ เชื่อมถึง บา้น
ทุ่งฟา้ฮ่าม       อ.เชียงแสน

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  พื้นที่
การเกษตร และใหม้ีน้ า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพยีงพอ

ก่อสร้างคันดินเลียบ
หนองหล่มบา้นหว้ยน้ า
ราก  หมู่ 9 เทศบาล
ต าบลจันจวา้ เชื่อมถึง 
บา้นทุ่งฟา้ฮ่าม อ.เชียง
แสน

  1,000,000   1,000,000    1,000,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภยัจากปญัหา
น้ าทว่ม

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากร

น้ า

44 โครงการก่อสร้างคันดินล า
น้ าจัน บา้นหนองปึ๋ง หมู่ 5 
ต.จันจวา้ใต้ เชื่อมถึง บา้น
ดอยดินแดง หมู่ 9   ต.จอม
สวรรค์ อ.แม่จัน

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  พื้นที่
การเกษตร และใหม้ีน้ า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพยีงพอ

ก่อสร้างคันดินล าน้ าจัน บ้าน
หนองปึ๋ง หมู่ 5 ต.จันจว้าใต้ 
เชื่อมถึง บ้านดอยดินแดง หมู่
 9 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน

  1,000,000   1,000,000    1,000,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภยัจากปญัหา
น้ าทว่ม

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากร

น้ า

45 โครงการขุดลอกล าเหมือง
ร่องบง บา้นหนองครก หมู่ 
6 ต.จันจวา้ใต้ เชื่อมถึง 
ต าบลจอมสวรรค์ อ.แม่จัน

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  พื้นที่
การเกษตร และใหม้ีน้ า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพยีงพอ

ขุดลอกล าเหมืองร่องบง บ้าน
หนองครก หมู่ 6 ต.จันจว้าใต้ 
เชื่อมถึง ต าบลจอมสวรรค์ อ.
แม่จัน

  1,000,000   1,000,000    1,000,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภยัจากปญัหา
น้ าทว่ม

กองช่าง/อบจ/



46 โครงการก าจัดวชัพชืหนอง
น้ าเวยีงหนองหล่ม

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  พื้นที่
การเกษตร และใหม้ีน้ า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพยีงพอ

ก าจัดวชัพชืหนองน้ า
เวยีงหนองหล่ม

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภยัจากปญัหา
น้ าทว่ม

กองช่าง/อบจ/

47 โครงการขุดลอกแม่น้ าค าบ้าน
แม่ค าฝ่ังหมิ่น    ต.จันจว้าใต้ ม.9
  ถึง บ้านแม่ค าน้ าลัด  ต.จันจว้า 
เชื่อมถึง อบต. ศรีดอนมูล

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  พื้นที่
การเกษตร และใหม้ีน้ า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพยีงพอ

ขุดลอกแม่น้ าค าบ้านแม่ค า
ฝ่ังหมิ่น        ต.จันจว้าใต้ ม.
9  ถึง บ้านแม่ค าน้ าลัด     ต.
จันจว้า เชื่อมถึง อบต. ศรี
ดอนมูล

    500,000     500,000      500,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทางเกษตรกรรม
ปลอดภัยจากปัญหาน้ า
ท่วม

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากร

น้ า

48 โครงการขุดลอกแม่น้ าจัน
บา้นหนองปึ๋ง ม.5            
 ต.จันจวา้ใต้ ถึง บา้นหว้ย
น้ าราก ม.9 ต.จันจวา้ เชื่อม
ถึง อบต.ปา่สัก

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  พื้นที่
การเกษตร และใหม้ีน้ า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพยีงพอ

ขุดลอกแม่น้ าจันบา้น
หนองปึ๋ง ม.5         ต.
จันจวา้ใต้ ถึง บา้นหว้ย
น้ าราก ม.9       ต.จันจ
วา้ เชื่อมถึง อบต.ปา่สัก

  1,000,000   1,000,000    1,000,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภยัจากปญัหา
น้ าทว่ม

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากร

น้ า

49 โครงการปรับปรุงฟื้นฟู
แหล่งน้ าเวยีงหนองหล่ม 
บา้นดง หมู่ 6 ต.จันจวา้ 
เชื่อมถึง บา้นปา่ถ่อน หมู่ 
11 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  พื้นที่
การเกษตร และใหม้ีน้ า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพยีงพอ

ปรับปรุงฟื้นฟแูหล่งน้ า
เวยีงหนองหล่ม บา้นดง 
หมู่ 6  ต.จันจวา้ เชื่อมถึง
 บา้นปา่ถ่อน หมู่ 11   
ต.จันจวา้ใต้

    500,000     500,000      500,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภยัจากปญัหา
น้ าทว่ม

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากร

น้ า/  กรม
ส่งเสริมฯ

50 โครงการปรับปรุงฟื้นฟู
แหล่งน้ าร่องเสือเต้น บ.
ม่วงหมูสี ม.7 ต.จันจวา้ใต้-
บ.แม่ค าน้ าลัด ม.3 ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  พื้นที่
การเกษตร และใหม้ีน้ า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพยีงพอ

ปรับปรุงฟื้นฟแูหล่งน้ า
ร่องเสือเต้น บ.ม่วงหมูสี 
ม.7 ต.จจต -บ.แม่ค าน้ า
ลัด ม.3 ต.จันจวา้

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภยัจากปญัหา
น้ าทว่ม

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากร

น้ า / กรม
ส่งเสริมฯ

51 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ า
แบบถาวรล าเหมืองหนอง
หล่ม บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 5
 ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  พื้นที่
การเกษตร และใหม้ีน้ า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพยีงพอ

ก่อสร้างฝายต้นน้ าแบบ
ถาวรเวยีงหนองหล่ม 
บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 5 
ต.จันจวา้

      50,000       50,000        50,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภยัจากปญัหา
น้ าทว่ม

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากร

น้ า  กรม
ส่งเสริมฯ



52 โครงการปรับปรุงแหล่งน้ า
หนองบวับา้นปา่สักหลวงหมู่
  1  ต. จันจวา้ใต้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่การเกษตร
 และพื้นที่ภายในชุมชน

ปรับปรุงแหล่งน้ าหนอง
บวั  หมู่  2        ต. 
จันจวา้ใต้

  2,000,000   2,000,000    2,000,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

น้ าไม่ทว่มขังที่อยู่
อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

       กองช่าง  
   (กรม

ทรัพยากรน้ า)

53 โครงการปรับปรุงคลอง
กลางหมู่บา้นจากฝายร่อง
ทรายลูกที่ 1 ถึงบา้นนาย
หลาวทอง ปงกันค าบา้นปา่
บงหลวง  หมู่ 3  ต.จันจวา้ใต้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่การเกษตร
 และพื้นที่ภายในชุมชน

ปรับปรุงคลองกลาง
หมู่บา้นจากฝายร่อง
ทรายลูกที่ 1 ถึงบา้น
นายหลาวทอง ปงกันค า
บา้นปา่บงหลวง  หมู่ 3  
ต.จันจวา้ใต้

      30,000  -  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

น้ าไม่ทว่มขังที่อยู่
อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

54 โครงการก่อสร้างประตูปดิ-
เปดิ  บริเวณหลังโรงเรียน
กิ่วพร้าว บา้นหนองปึ๋ง ม.5 
   ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบปดิ-เปดิ 
น้ าใช้อุปโภคบริโภค

ก่อสร้างประตูปดิ-เปดิ  
บริเวณหลังโรงเรียนกิ่ว
พร้าว บา้นหนองปึ๋ง ม.5
 ต.จันจวา้ใต้

 -  -        50,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

55 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น
ล าเหมืองร่องอ้อ บริเวณที่
นานางสุ มั่นเหมาะ  บา้น
ปา่บงหลวง  ม.3 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  พื้นที่
การเกษตร และใหม้ีน้ า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพยีงพอ

ก่อสร้างฝายน้ าล้นล า
เหมืองร่องอ้อ บริเวณที่
นานางสุ  มั่นเหมาะ  
บา้นปา่บงหลวง ม.3      
     ต.จันจวา้ใต้

 -  -        30,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

น้ าไม่ทว่มขังที่อยู่
อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

56 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันต
ล่ินแม่น้ าจัน บริเวณบ้านนางบัว
ลา    จับใจนาย บ้านป่าบง
หลวงหลวง ม.3      ต.จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  พื้นที่
การเกษตร และใหม้ีน้ า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพยีงพอ

ก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันต
ล่ินแม่น้ าจัน บริเวณ
บา้นนางบวัลา จับใจนาย
 บา้นปา่บงหลวงหลวง 
ม.3         ต.จันจวา้ใต้

 -  -      100,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภยัจากปญัหา
น้ าทว่ม

 กองช่าง



57 โครงการขุดลอกล าเหมือง
สาธารณะ  บา้นหนองปึ๋ง  
หมู่ 5  ต.จันจวา้ใต้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่การเกษตร
 และพื้นที่ภายในชุมชน

ขุดลอกล าเหมือง   
สาธารณะ  บา้นหนองปึ๋ง
  หมู่ 5          ต.จันจวา้
ใต้

 -       30,000  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

น้ าไม่ทว่มขังที่อยู่
อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

58 โครงการปรับปรุงฟื้นฟู
แหล่งน้ าเหมืองอุดม  บา้น
ม่วงหมู่สี  ม.  7 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  พื้นที่
การเกษตร และใหม้ีน้ า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพยีงพอ

ปรับปรุงแหล่งน้ าเหมือง
อุดม  บา้นม่วงหมู่สี  หมู่ 
 7         ต.จันจวา้ใต้

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภยัจากปญัหา
น้ าทว่ม

กองช่าง

59 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น
ล าเหมืองอุดม บา้นม่วงหมูสี
 หมู่ 7 ต าบล จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  พื้นที่
การเกษตร และใหม้ีน้ า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพยีงพอ

ก่อสร้างฝายน้ าล้นล า
เหมืองอุดม บา้นม่วงหมูสี
 หมู่ 7 ต าบล จันจวา้ใต้

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภยัจากปญัหา
น้ าทว่ม

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากร

น้ า  กรม
ส่งเสริมฯ

60 โครงการขุดลอกแก้มลิง 
บา้นปา่สักหลวง ม.2         
        ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  พื้นที่
การเกษตร และใหม้ีน้ า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพยีงพอ

ขุดลอกแก้มลิง บา้นปา่
สักหลวง ม.2             
ต.จันจวา้ใต้

    300,000     300,000      300,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภยัจากปญัหา
น้ าทว่ม

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากร

น้ า  กรม
ส่งเสริมฯ

61 โครงการขุดลอกเหมืองกอ
กุ๊กบา้นสันหลวง  ม.10-สัน
ทางหลวง ม.12               
       ต.จันจวา้ใต้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่การเกษตร
 และพื้นที่ภายในชุมชน

ขุดลอกเหมืองกอกุ๊กบา้น
สันหลวง  ม.10-สันทาง
หลวง ม.12      ต.จันจ
วา้ใต้

      30,000       30,000        30,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

น้ าไม่ทว่มขังที่อยู่
อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

 กองช่าง

62 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น
สามแยกเหมืองกอกุ๊ก ถึง 
บา้นสันหลวง ม.10          
      ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  พื้นที่
การเกษตร และใหม้ีน้ า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพยีงพอ

ก่อสร้างฝายน้ าล้นสามแยก
เหมืองกอกุ๊ก ถึงบ้านสันหลวง
 ม.10  ต.จันจว้าใต้

 -     100,000  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทางเกษตรกรรม
ปลอดภัยจากปัญหาน้ า
ท่วม

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากรน้ า 

 กรมส่งเสริมฯ

63 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า
ทางโค้งสุสานบา้นสันหลวง
 ม.10 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ า  พื้นที่
การเกษตร และให้มีน้ าอุปโภค
 บริโภค อย่างเพียงพอ

ก่อสร้างฝายกั้นน้ าทางโค้ง
สุสาน บ้านสันหลวง ม.10    
ต.จันจว้าใต้

 -     100,000  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทางเกษตรกรรม
ปลอดภัยจากปัญหาน้ า
ท่วม

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากรน้ า 

 กรมส่งเสริมฯ



64 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันต
ล่ิน ชนิดหินทิ้ง บริเวณถนน
กลางหมู่บ้านบ้านสันหลวง ม.10 
              ต.จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  พื้นที่
การเกษตร และใหม้ีน้ า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพยีงพอ

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิน 
ชนิดหินทิ้ง บริเวณถนนกลาง
หมู่บ้านบ้านสันหลวง ม.10 
ต.จันจว้าใต้

 -  -      100,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทางเกษตรกรรม
ปลอดภัยจากปัญหาน้ า
ท่วม

 กองช่าง

65 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า
เข้าล าเหมืองก่อตึง ซอย 11
  บา้นแม่ค าฝ่ังหมิ่น ม.9     
     ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน้ า  พื้นที่
การเกษตร และใหม้ีน้ า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพยีงพอ

ก่อสร้างฝายกั้นน้ าเข้าล า
เหมืองก่อตึง ซอย 11 
บา้นแม่ค าฝ่ังหมิ่น ม.9 
ต.จันจวา้ใต้

 -  -      100,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภยัจากปญัหา
น้ าทว่ม

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากร

น้ า  กรม
ส่งเสริมฯ

66 โครงการก่อสร้างเรียงหนิ
ปอ้งกันตล่ิงพงั  บา้นแม่ค า
ฝ่ังหมิ่น ม.9 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขังที่อยู่
อาศัย  พื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในชุมชน

ก่อสร้างเรียงหนิปอ้งกัน
ตล่ิงพงั  บา้นแม่ค าฝ่ัง
หมิ่น ม.9    ต.จันจวา้ใต้

    100,000     100,000 -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทางเกษตรกรรม
ปลอดภัยจากปัญหาน้ า
ท่วม

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากรน้ า 

 กรมส่งเสริมฯ

67 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ า
บริเวณปางควายบา้นปา่
ถ่อน ม.11 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ า  พื้นที่
การเกษตร และให้มีน้ าอุปโภค
 บริโภค อย่างเพียงพอ

ขุดลอกอ่างเก็บน้ า
บริเวณปางควายบา้นปา่
ถ่อน ม.11        ต.จันจ
วา้ใต้

 -  -      100,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทางเกษตรกรรม
ปลอดภัยจากปัญหาน้ า
ท่วม

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากรน้ า 

 กรมส่งเสริมฯ

68 โครงการซ่อมแซมคันดิน
เรียงหนิบริเวณแม่น้ าค า บ.
ม่วงหมู่สี ม.7 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ า  พื้นที่
การเกษตร และให้มีน้ าอุปโภค
 บริโภค อย่างเพียงพอ

ซ่อมแซมคันดินเรียงหนิ
บริเวณแม่น้ าค า บ.ม่วง

หมู่สี ม.7        ต.จันจวา้
ใต้

    100,000  -  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทางเกษตรกรรม
ปลอดภัยจากปัญหาน้ า
ท่วม

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากรน้ า 

 กรมส่งเสริมฯ

เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตที่คาดว่า 2559 2560 2561 จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

จะได้รบั  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
1.3 ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ใหแ้ก่ประชาชน และแก้ไขปญัหาความยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

 งบประมาณ  ตัวชี้วัด     
(KPI)



1 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
สร้างรายได้ใหแ้ก่ประชาชน
ทั่วไป ในเขตเทศบาลต าบล
จันจวา้

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
มีอาชีพ มีงานท า มีรายได้
 มีคุณภาพชีวติที่ดี

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
อาชีพสร้างรายได้ใหแ้ก่
ประชาชน  100  คน

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมอบรมได้
ประโยชน์

ประชาชนมีอาชีพ มี
งานท า มีรายได้
พอเพยีง มีคุณภาพ
ชีวติที่ดี

    ส านักปลัด   
งานพัฒนาชุมชน 
(กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ)

2 โครงการส่งเสริมใหค้วามรู้
ในการพฒันาอาชีพแก่
ประชาชนทั่วไป ในเขต
เทศบาลต าบลจันจวา้

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
มีอาชีพ มีงานท า มีรายได้
 มีคุณภาพชีวติที่ดี

จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
ความรู้ในการพฒันา
อาชีพแก่ประชาชน 100 
 คน

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมอบรมได้
ประโยชน์

ผู้พกิารและผู้ด้อย
โอดกาสมีอาชีพ มี
งานท า มีรายได้
พอเพยีง มีคุณภาพ
ชีวติที่ดี

    ส านักปลัด   
งานพัฒนาชุมชน 
(กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ)

3 โครงการส่งเสริมใหค้วามรู้
ในการพฒันาอาชีพแก่ผู้
พกิารและด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลต าบลจันจวา้

เพื่อส่งเสริมใหผู้้พกิารและ
ด้อยโอกาส มีอาชีพ มี
งานท า มีรายได้ มี
คุณภาพชีวติที่ดี

จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
ความรู้ในการพฒันา
อาชีพแก่ผู้พกิารและด้อย
โอกาส

        5,000         5,000          5,000  ร้อยละ90ของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมอบรมได้
ประโยชน์

ประชาชนมีอาชีพ มี
งานท า มีรายได้
พอเพยีง มีคุณภาพ
ชีวติที่ดี

    ส านักปลัด   
งานพัฒนาชุมชน 
(กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ)

4 โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพความเข้มแข็งของ
ชุมชน

เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนให้
สามารถพึ่งตนเองได้

จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ศักยภาพความเข้มแข็ง
ของชุมชน

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ชุมชนมีความเข้มแข็ง
สามารถพึ่งตนเองได้

    ส านักปลัด 
  งานพฒันา
ชุมชน

5 โครงการจัดเก็บข้อมูลและ
สนับสนุนกิจกรรมการลด
รายจ่ายเพิ่มรายได้

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง

จัดเก็บและสนับสนุน
กิจกรรมการลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ใหป้ระชาชน 
100 คน

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ประชาชนมีจิตส านึก
ในการด าเนินชีวติ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง

    ส านักปลัด 
  งานพฒันา
ชุมชน

6 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธภิาพกลุ่มพฒันา
สตรีต าบลจันจวา้

เพื่อพฒันากลุ่มอาชีพใหม้ี
ประสิทธภิาพในการ
บริหาร จัดการ พฒันา
คุณภาพสินค้าและบริการ
สู่สากล

จัดฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธภิาพกลุ่มพฒันา
สตรีต าบล     จันจวา้   
100  คน

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมอบรมได้
ประโยชน์

กลุ่มพฒันาสตรีใหม้ี
ประสิทธภิาพในการ
บริหาร จัดการ 
พฒันาคุณภาพสินค้า
และบริการสู่สากล

    ส านักปลัด 
  งานพฒันา
ชุมชน



7 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธภิาพกลุ่มพฒันา
สตรีต าบลจันจวา้ใต้

เพื่อพฒันากลุ่มอาชีพใหม้ี
ประสิทธภิาพในการ
บริหาร จัดการ พฒันา
คุณภาพสินค้าและบริการ
สู่สากล

จัดฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธภิาพกลุ่มพฒันา
สตรีต าบล จันจวา้ใต้  
100  คน

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมอบรมได้
ประโยชน์

กลุ่มพฒันาสตรีใหม้ี
ประสิทธภิาพในการ
บริหาร จัดการ 
พฒันาคุณภาพสินค้า
และบริการสู่สากล

    ส านักปลัด 
  งานพฒันา
ชุมชน

8 โครงการส่งเสริมอาชีพปลูก
ผักปลอดสารพษิ บา้นปา่
บงหลวง หมู่ 3 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
มีอาชีพ มีงานท า มีรายได้
 มีคุณภาพชีวติที่ดี

จัดกิจกรรมปลูกผัก
ปลอดสารพษิ บา้นปา่
บงหลวง หมู่ 3        ต.
จันจวา้ใต้

        5,000  -  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการได้
ประโยชน์

ประชาชนมีอาชีพ มี
งานท า มีรายได้
พอเพยีง มีคุณภาพ
ชีวติที่ดี

    ส านักปลัด 
  งานเกษตร

9 โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพ
เสริม (ท าขันบายสีและ
ดอกไม้จันทน)์ บา้นหนอง
ปึ๋ง  หมู่ 5  ต.จันจวา้ใต้

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
มีอาชีพ มีงานท า มีรายได้
 มีคุณภาพชีวติที่ดี

จัดฝึกอบรมอาชีพเสริม 
(ท าขันบายสีและ
ดอกไม้จันทน)์ บา้น
หนองปึ๋ง  หมู่ 5        ต.
จันจวา้ใต้ 100 คน

      80,000       80,000        80,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมอบรมได้
ประโยชน์

ประชาชนมีอาชีพ มี
งานท า มีรายได้
พอเพยีง มีคุณภาพ
ชีวติที่ดี

    ส านักปลัด 
  งานพฒันา
ชุมชน

10 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
เสริม (ดอกไม้ประดิษฐ์,
สานตระกร้าพลาสติก
ดอกไม้งานมงคลและงานศพ
, งานปกัผ้า) บา้นปา่สัก
หลวง หมู่ 2 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
มีอาชีพ มีงานท า มีรายได้
 มีคุณภาพชีวติที่ดี

จัดฝึกอบรมอาชีพเสริม 
(ดอกไม้ประดิษฐ์,สาน
ตระกร้าพลาสติกดอกไม้
งานมงคลและงานศพ, 
งานปกัผ้า) บา้นปา่สัก
หลวง หมู่ 2 และ
ประชาชนทั่วไป

      80,000       80,000        80,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมอบรมได้
ประโยชน์

ประชาชนมีอาชีพ มี
งานท า มีรายได้
พอเพยีง มีคุณภาพ
ชีวติที่ดี

    ส านักปลัด 
  งานพฒันา
ชุมชน

11 โครงการอบรมใหค้วามรู้
การเล้ียงโค,กระเบอื

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
เกษตรกรและประชาชน
ทั่วไปได้เรียนรู้วธิกีารเล้ียง
โค,กระเบอื ที่ถูกต้องเพื่อ
เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย

จัดฝึกอบรมการเล้ียงโค
,กระเบอืใหแ้ก่เกษตรกร
และประชาชนทั่วไปที่
สนใจ

      15,000       15,000        15,000  ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วมอบรม
ได้ประโยชน์

เกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไปที่
สนใจสามารถเล้ียงโค
,กระเบอืจ าหน่าย
เปน็อาชีพหลักหรือ
อาชีพเสริมได้

ส านักปลัด



12 โครงการสนับสนุนและให้
ก าลังใจในพระด าริพระเจ้า
หลานเธอพระองค์เจ้าพชัร
กิติยาภา

เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริม
อาชีพผู้ร่วมโครงการ

ผู้ที่พน้โทษจากค า
พพิากษาของศาลซ่ึงอยู่
ระหวา่งคุมประพฤติ

15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการได้
ประโยชน์

ผู้ที่พน้โทษจากค า
พพิากษาของศาล
ได้รับการยอมรับจาก
สังคมและใช้ชีวติ
ตามปกติ

ส านักปลัด     
งานนิติการ

13 โครงการคัดเลือกหมู่บา้น
เปา้หมายที่ด าเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง

เพื่อส่งเสริมใหห้มู่บา้น
ด าเนินตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง

คัดเลือกหมู่บา้น
เปา้หมายที่ด าเนินงาน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง

      10,000       10,000        10,000 ร้อยละ 80 ของ
หมู่บา้นที่เข้าร่วม
โครงการได้
ประโยชน์

หมู่บา้นเปา้หมายได้
ด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง

ส านักปลัด

14 โครงการจัดกิจกรรมวนั
สตรีสากล (อุดหนุนอ าเภอ
แม่จัน)

เพื่อเรียกร้องสิทธขิองผู้ใช้
แรงงานหญิงที่ถูกกดขี่เอา
รัดเอาเปรียบและถูกเลือก
ปฏบิติัที่มีชนชั้น

อุดหนุนคณะกรรมการ
พฒันาสตรีอ าเภอแม่จัน

      10,000       10,000  -  ร้อยละ 80 ของ
สตรีที่เข้าร่วม
กิจกรรม

สตรีทกุคนมีสิทธิ
เสรีภาพเทา่เทยีมกัน
ทกุคน

ส านักปลัด

15 โครงการก่อสร้างศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง 
บา้นกิ่วพร้าว หมู่ 4          
    ต.จันจวา้ใต้

เพื่อส่งเสริมการพฒันา
ศูนย์การเรียนรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพยีงในชุมชน

ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพยีง บา้น
กิ่วพร้าว หมู่ 4  ต.จันจ
วา้ใต้

 -  -        30,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ในหมู่บา้นได้
ประโยชน์

มีศูนย์การเรียนรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพยีง

ส านักปลัด

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตที่คาดว่า 2559 2560 2561 ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

จะได้รบั  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการติดต้ังโปรแกรม

ฐานข้อมูลหอ้งสมุดเทศบาล
ต าบลจันจวา้

เพื่อจัดเก็บข้อมูลหนังสือ
หอ้งสมุดเทศบาลต าบล
จันจวา้

ติดต้ังโปรแกรม
ฐานข้อมูลหอ้งสมุด
เทศบาลต าบลจันจวา้

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชนที่
ได้ใช้ประโยชน์

มีโปรแกรม
ฐานข้อมูลหอ้งสมุด

กองการศึกษา

2.1 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวติ การพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งระบบเชิงบรูณาการ
 งบประมาณ  ตัวชี้วัด   (KPI)

 ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวฒันธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ  และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์
และคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3การพฒันาด้านการศึกษาและการพฒันาทรัพยากรมนุษย์  และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติ2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน



2 โครงการอบรมใหค้วามรู้
ภาษาต่างประเทศแก่ผู้น า
ชุมชนและประชาชนทั่วไป

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและ
เยาวชนกล้าแสดงออก
และใช้เวลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน์

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้
ภาษาต่างประเทศแก่
ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ 80 ของ
ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนทั่วไปได้
ความรู้ด้านภาษา
ต่างประทศ

ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนทั่วไปมี
ความรู้ด้านภาษา

กองการศึกษา

3 โครงการพฒันาครูและ
บคุลากรทางการศึกษา
โดยยึดผู้เรียนเปน็ส าคัญ

เพื่อฝึกอบรมครูและ
บคุลากรทางการศึกษา

จัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏบิติัการเพื่อพฒันา
บคุลากรทางการศึกษา

      50,000       50,000        50,000  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมการ
อบรมได้รับ
ประโยชน์

เพิ่มคุณภาพการ
ปฏบิติังานของครู
และบคุลากรทางการ
ศึกษา

กองการศึกษา

4 โครงการจัดกิจกรรม
แข่งขันทกัษะทางวชิาการ
ระดับปฐมวยั-ประถมศึกษา

เพื่อส่งเสริมทกัษะ
ประสบการณ์การเรียนรู้
ด้านวชิาการของนักเรียน
ระดับปฐมวยัและ
ประถมศึกษา

จัดกิจกรรมแข่งขัน
ทกัษะความสามารถทาง
วชิาการของนักเรียน

      50,000       50,000        50,000  ร้อยละ 80 
ของนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับประโยชน์

นักเรียนแลกเปล่ียน
เรียนรู้และน าเสนอ
ผลงานของตนเอง

กองการศึกษา

5 โครงการมัคคุเทศก์ในชุมชน เพื่อเสริมสร้างเด็กและเยาวชน
ประชาชนเป็นมัคุเทศก์เพื่อ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวในการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน

จัดกิจกรรมอบรมการ
เปน็มัคคุเทศก์ในชุมชน
เขตเทศบาลต าบลจันจวา้

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้
ประโยชน์

เด็กและเยาวชนสามารถ
เป็นมัคุเทศก์ เพื่อ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวใน
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

กองการศึกษา

6 โครงการจัดหาอาหาร
กลางวนันักเรียน

เพื่อใหน้ักเรียนได้รับ
ประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และถูกสุขอนามัย

จัดหาอาหารกลางวนัที่มี
คุณภาพใหเ้ด็กนักเรียน
สังกัดเทศบาลต าบลจันจ
วา้

  1,000,000   1,000,000    1,000,000  ร้อยละ 80 ของ
เด็กนักเรียนได้รับ
ประโยชน์จาก
โครงการจัดอาหาร
กลางวัน

เด็กนักเรียนมี
โภชนาการที่ดี
เหมาะสมกับวยั มี
สุขภาพร่างกาย
สมบรูณ์แข็งแรง

กอง
การศึกษา/

รร.ท. 1 ,รร.ท.
2ศพด.ทต.

จันจวา้ศพด.
วดัสันหลวง

ใหม่ 



7 โครงการสงเคราะห์
ปจัจัยพื้นฐานเด็กนักเรียน
ยากจนและด้อยโอกาส

เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่
ขาดแคลน ใหท้ั่วถึงและ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักเรียน

จัดหาทนุการศึกษาและ
ปจัจัยพื้นฐานทางการ
ศึกษาใหเ้ด็กนักเรียน
ยากจนและด้อยโอกาส

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ 80 ของ
เด็กนักเรียนที่
ยากจนและด้อย
โอกาส ได้รับการ
ช่วยเหลือ

การจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนมี
คุณภาพเปน็ไปตาม
มาตรฐานการศึกษา

กอง
การศึกษา/

รร.ท. 1 ,รร.ท.
2ศพด.ทต.

จันจวา้ศพด.
วดัสันหลวง

ใหม่ 

8 โครงการครอบครัวอุ่นใจ 
กลับบา้นปลอดภยั ด้วยรถ
โรงเรียน

เพื่อบริการความสะดวก
ใหแ้ก่นักเรียนในการไป –
 กลับโรงเรียน

จัดหารถโรงเรียนเพื่อ
รับส่งนักเรียนสังกัด
เทศบาลต าบลจันจวา้ 
ได้แก่ รร.ท.1, รร.ท.2, 
ศพด.ทต.จันจวา้, ศพด.
วดัสันหลวงใหม่

  1,000,000   1,000,000    1,000,000  ร้อยละ 80 ของ
เด็กนักเรียน
ได้รับความ
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง

เด็กนักเรียนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภยัในการ
เดินทาง

กอง
การศึกษา/

รร.ท. 1 ,รร.ท.
2ศพด.ทต.

จันจวา้ศพด.
วดัสันหลวง

ใหม่ 

9 โครงการพฒันาครูแกนน า เพื่อพฒันาแกนน าครูใหม้ี
คุณภาพและประสิทธภิาพ
ในการสอน

ส่งเสริมศักยภาพการ
บริหารสถานศึกษา
พนักงานครูเทศบาล
บคุลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียน

      24,000       24,000        24,000  ร้อยละ 80 
ของบคุลากร
ทางการศึกษามี
ประสิทธภิาพใน
การจัดการเรียน
การสอน

บคุลากรทางการ
ศึกษามีความรู้และมี
ประสิทธภิาพในการ
จัดการเรียนการสอน

กอง
การศึกษา/

รร.ท. 1 ,รร.ท.
2ศพด.ทต.

จันจวา้ศพด.
วดัสันหลวง

ใหม่ 



10 โครงการปจัฉิมนิเทศ เพื่อใหน้ักเรียนได้ร าลึกถึง
พระคุณครูอาจารย์และ
เกิดความรู้สึกผูกพนัต่อ
เพื่อน รุ่นน้องและ
สถานศึกษา

จัดกิจกรรมวนัส าเร็จ
การศึกษาใหเ้ด็กนักเรียน

      20,000       20,000        20,000  ร้อยละ 80 
ของนักเรียน
และบคุลากรใน
โรงเรียนได้รับ
ประโยชน์

นักเรียนและบคุลากร
ในโรงเรียนมีความ
สนใจและมีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรมที่
ทางโครงการจัดขึ้น

กอง
การศึกษา/

รร.ท. 1 ,รร.ท.
2ศพด.ทต.

จันจวา้ศพด.
วดัสันหลวง

ใหม่ 

11 โครงการประกวด
แผนพฒันาการศึกษาดีเด่น

เพื่อพฒันาประสิทธภิาพ
การจัดท าแผนการสอน
ของครู

จัดท าแผนการสอนส่ง
เข้าประกวด

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ 80  
ของโรงเรียน
สังกัดเทศบาล
ต าบลจันจวา้ได้
ประโยชน์

แผนการสอนมี
ประสิทธภิาพ ส่งผล
ใหก้ารศึกษาของ
โรงเรียนมีคุณภาพ

กอง
การศึกษา/

รร.ท. 1 ,รร.ท.
2ศพด.ทต.

จันจวา้ศพด.
วดัสันหลวง

ใหม่ 

12 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
 -กิจกรรมอบรมครูผู้ดูแลเด็ก
 -กิจกรรมเปิดโลกกว้างครู
ปฐมวัย/ประถมวัย
 -กิจกรรมครูมืออาชีพ
 -กิจกรรมศึกษาดูงานมหกรรม
การศึกษาพัฒนาวิชาชีพครู

เพื่อใหค้รูมีการพฒันาการ
เรียนการสอนที่มี
ประสิทธภิาพ

ส่งเสริมศักยภาพการ
บริหารสถานศึกษา
พนักงานครูเทศบาล
บคุลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียน

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ 80  ของ 
บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้และ
มีประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียน
การสอน

บคุลากรทางการ
ศึกษามีความรู้และมี
ประสิทธภิาพในการ
จัดการเรียนการสอน

กอง
การศึกษา/

รร.ท. 1 ,รร.ท.
2ศพด.ทต.

จันจวา้ศพด.
วดัสันหลวง

ใหม่ 



13 โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา

เพื่อปรับปรุงหลักสูตรการ
จัดการศึกษาใหเ้ปน็ไป
ตามมาตรฐานการศึกษา

ครูด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรการจัด
การศึกษาใหเ้ปน็ไปตาม
มาตรฐานการศึกษา

      40,000       40,000        40,000  ร้อยละ 80 ของ
การจัดการเรียน
การสอนของ
โรงเรียนมีคุณภาพ
เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา

การจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนมี
คุณภาพเปน็ไปตาม
มาตรฐานการศึกษา

กอง
การศึกษา/ร.ร.
เทศบาล 1ร.ร.
เทศบาล 2 

ศพด.ทต.จันจวา้

14 โครงการจัดกิจกรรมวนั
ส าคัญทางการศึกษา
 -วนัไหวค้รู
-วนัสุนทรภู่                   
 -วนัวทิยาสาตร์              
 -วนัภาษไทย

เพื่อใหน้ักเรียนมีส่วนร่วม/
เหน็ความส าคัญในการจัด
กิจกรรมวนัส าคัญที่
เกี่ยวกับการศึกษา

จัดกิจกรรมวนัส าคัญที่
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
ของเด็กนักเรียนใน
โรงเรียน

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ 80  ของ
นักเรียน ได้รับ
ประโยชน์จาก
โครงการจัด
กิจกรรมวันส าคัญ
ทางการศึกษา

นักเรียนมีส่วนร่วม/
เหน็ความส าคัญใน
การจัดกิจกรรมวนั
ส าคัญทางการศึกษา

กอง
การศึกษา/ร.ร.
เทศบาล 1ร.ร.
เทศบาล 2 

ศพด.ทต.จันจ
วา้ ศพด.วดั

สันหลวงใหม่ 

15 โครงการอบรมวนิัยครูและ
บคุลากรทางการศึกษา

เพื่อส่งเสริมใหค้รูและ
บคุลากรทางการศึกษาได้
ศึกษาเรียนรู้ระเบยีบวนิัย
เกี่ยวกับวชิาชีพครู

ส่งเสริมใหค้รูและ
บคุลากรทางการศึกษา
ได้ศึกษาเรียนรู้ระเบยีบ
วนิัยเกี่ยวกับวชิาชีพครู

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ 80 ของ
การวดัผลเปน็ไป
ตามมาตรฐาน
การศึกษา

ครูและบคุลากร
ทางการศึกษามีความ
ตระหนักในระเบยีบ
วนิัยมากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

16 โครงการพฒันาหอ้งสมุด
โรงเรียน 

เพื่อสร้างบรรยากาศให้
เอื้อต่อการเรียนรู้

พฒันาปรับปรุงหอ้งสมุด
ของโรงเรียนใหท้นัสมัย

    200,000     200,000      200,000  ร้อยละ 80 ของ
การพฒันา
หอ้งสมุด
โรงเรียนใหเ้อื้อ
ต่อการเรียนรู้

การจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนมี
คุณภาพเปน็ไปตาม
มาตรฐานการศึกษา

กอง
การศึกษา/

รร.ท. 1, รร.ท.
2 ศพด.ทต.

จันจวา้ ศพด.
วดัสันหลวง

ใหม่ 



17 โครงการพฒันาการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานใน
การพฒันาทอ้งถิ่น  
(SBMLD)

เพื่อพฒันากิจกรรมการ
เรียนการสอนทั้งในระบบ
 นอกระบบและตาม
อัธยาศัย

จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนทั้งในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย
ใหเ้ด็กนักเรียน
 

  2,000,000   2,000,000    2,000,000  ร้อยละ 80 ของ
การพัฒนาการ
บริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ผู้ปกครองและชุมชน
มีส่วนร่วมในการ
พฒันาสถานศึกษา
 

กอง
การศึกษา/ร.ร.
เทศบาล 1ร.ร.
เทศบาล 2 

 

18 โครงการพฒันาการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เปน็ฐานในการพฒันา
ทอ้งถิ่นดีเด่น  (SBMLD)

เพื่อพฒันากิจกรรมการ
เรียนการสอนทั้งในระบบ
 นอกระบบและตาม
อัธยาศัย

จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนทั้งในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย
ใหเ้ด็กนักเรียน
 

    500,000  ร้อยละ 80 ของ
การพัฒนาการ
บริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ผู้ปกครองและชุมชน
มีส่วนร่วมในการ
พฒันาสถานศึกษา
 

กอง
การศึกษา/ร.ร.
เทศบาล 1ร.ร.
เทศบาล 2 

 

19 โครงการค่าใช้จ่ายในการ
พฒันาการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน

เพื่อพฒันาทกัษะทาง
ภาษาต่างประเทศ ด้าน
การแสดงออกและด้าน
ภาษาต่างประเทศ

พฒันาทกัษะทาง
ภาษาต่างประเทศ ด้าน
การแสดงออกและด้าน
ภาษาต่างประเทศ

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ 80 ของ
การยกระดับ
คุณภาพการ
เรียนรู้มุ่งสู่
อาเซียน

การจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนมี
คุณภาพเปน็ไปตาม
มาตรฐานการศึกษา

กอง
การศึกษา/ร.ร.
เทศบาล 1   

ร.ร. เทศบาล 2
       



20 โครงการพฒันาศูนย์การ
เรียนอาเซียนศึกษา

เพื่อพฒันาศูนย์การเรียน
อาเซียนศึกษาในโรงเรียน

มีศูนย์การเรียนอาเซียน
ศึกษาในโรงเรียน

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ 80 
ได้รับประโยชน์
จากศูนย์การ
เรียนรู้

ครูและนักเรียนได้ใช้
เปน็แหล่งเรียนรู้
อาเซียนศึกษา

กอง
การศึกษา/ร.ร.
เทศบาล 1   

ร.ร. เทศบาล 2
       

21 โครงการยกระดับคุณภาพ
การเรียนรู้มุ่งสู่อาเซียน

เพื่อพฒันาทกัษะทาง
ภาษาต่างประเทศ ด้าน
การแสดงออกและด้าน
ภาษาต่างประเทศ

พฒันาทกัษะทาง
ภาษาต่างประเทศ ด้าน
การแสดงออกและด้าน
ภาษาต่างประเทศ

      20,000       20,000        20,000  ร้อยละ 80ของ
นักเรียนมีทกัษะ
การใช้ภาษาต่าง
 ประเทศ

การจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนมี
คุณภาพเปน็ไปตาม
มาตรฐานการศึกษา

กอง
การศึกษา/ร.ร.
เทศบาล 1   

ร.ร. เทศบาล 2
       

22 โครงการค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณ์

จัดหาวสัดุอุปกรณ์การ
เรียนการสอน (หนังสือ
เสริมประสบการณ์
ส าหรับเด็กปฐมวยั)

  1,000,000   1,000,000    1,000,000  ร้อยละ 80  
ของการจัดหา
วสัดุปกรณ์การ
เรียนการสอน ให้
เด็ก

การจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนมี
คุณภาพเปน็ไปตาม
มาตรฐานการศึกษา

กอง
การศึกษา/ร.ร.
เทศบาล 1   

ร.ร. เทศบาล 2
  กรมส่งเสริมฯ

     

23 โครงการศูนย์การเรียนรู้
เด็กปฐมวยั

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ตรง

จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เด็ก
ปฐมวยั

      50,000       50,000        50,000  ร้อยละ 80 เด็ก
นักเรียนได้รับ
ประโยชน์จากศูนย์
การเรียนรู้

การจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนมี
คุณภาพเปน็ไปตาม
มาตรฐานการศึกษา

กอง
การศึกษา/ร.ร.

เทศบาล 1 



24 โครงการพฒันา
ประสิทธภิาพการ
ปฎบิติังานครูและบคุลากร
ทางการศึกษา

เพื่อพฒันาประสิทธภิาพ
การปฎบิติังานครูและ
บคุลากรทางการศึกษา

จัดกิจกรรมพฒันา
ประสิทธภิาพการ
ปฎบิติังานครูและ
บคุลากรทางการศึกษา

      50,000       50,000        50,000  ร้อยละ 80 
เปน็ประโยชน์
ต่อการศึกษา
และพฒันาเด็ก

เพิ่มประสิทธภิาพ
การปฏบิติังานของ
ครูและบคุลากร
ทางการศึกษา

กองการศึกษา 

25 โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน

เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนได้
เรียนรู้ที่หลากหลาย

พฒันาแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน

      50,000       50,000        50,000  ร้อยละ 80 เด็ก
นักเรียนได้รับ
ประโยชน์จาก
การพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน

การจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนมี
คุณภาพเปน็ไปตาม
มาตรฐานการศึกษา

กอง
การศึกษา/ร.ร.
เทศบาล 1 

ร.ร.เทศบาล2  
   กรมส่งเสริมฯ

26 โครงการเปดิโลกวชิาการ
เทศบาลต าบลจันจวา้

เพื่อเปดิโลกแหง่การ
เรียนรู้ด้านวชิาการแก่ครู
และนักเรียน

จัดกิจกรรมเปดิโลกแหง่
การเรียนรู้ด้านวชิาการ
แก่ครูและนักเรียน

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ 80  
ของนักเรียน
และครูได้
ประโยชน์

ครู/บคุลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน
ได้รับความรู้ทกัษะ
ประสบการณ์ด้าน
วชิาการ

กองการศึกษา

27 โครงการจัดการเรียนการ
สอน(รายหวั)ส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลจันจวา้และศูนย์
พฒันาเด็กเล็กวดัสันหลวง
ใหม่

เพื่อใหจ้ัดการเรียนการ
สอนมีประสิทธภิาพ

จัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธภิาพ

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ 80  
เด็กนักเรียนได้
ประโยชน์จาก
โครงการ

นักเรียนได้พฒันาส่ือ
การเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น

ศพด.เทศบาล
ต าบลจันจวา้
ศพด.วดัสัน

หลวงใหม่      
    กรม
ส่งเสริมฯ

28 โครงการค่าปจัจัยพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจน

เพื่อสงเคราะห์
ปจัจัยพื้นฐานส าหรับเด็ก
นักเรียนที่ยากจน

มีปจัจัยพื้นฐานส าหรับ
เด็กนักเรียนที่ยากจน

      30,000  -  -  ร้อยละ 80  
เด็กนักเรียนได้
ประโยชน์จาก
โครงการ

นักเรียนมีคุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

กองการศึกษา 
ร.ร.เทศบาล 2
 กรมส่งเสริมฯ



29 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
รักการอ่าน

เพื่อใหน้ักเรียนเหน็คุณค่า
และพฒันาทกัษะด้าน
ภาษาไทยที่ถูกต้อง

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านหนังสือของเด็ก
นักเรียน

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ 80 
นักเรียนมีทกัษะ
ด้านภาษาไทยที่
ถูกต้อง

นักเรียนชอบอ่าน
หนังสือ มีนิสัยรักการ
อ่าน เหน็คุณค่าของ
ภาษาไทย

กอง
การศึกษา/ร.ร.
เทศบาล 1ร.ร.
เทศบาล 2 

กรมส่งเสริมฯ

30 โครงการส ารวจข้อมูลเด็ก
ด้อยโอกาส

เพื่อส ารวจข้อมูลเด็ก
นักเรียนด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลต าบลจันจวา้

จัดกิจกรรมส ารวจข้อมูล
เด็กนักเรียนด้อยโอกาส
ในเขตเทศบาลต าบล
จันจวา้

      50,000       50,000        50,000  ร้อยละ 80ของ 
กองศึกษาได้
ประโยชน์จาก
การส ารวจข้อมูล
เด็กด้อยโอกาส

ได้ข้อมูลเด็กด้อย
โอกาสในเขต
เทศบาลต าบลจันจวา้

กองการศึกษา

31 โครงการพฒันาส่ือการ
เรียนการสอนโดยการมีส่วน
ร่วมของครู ชุมชน และ
นักเรียน

เพื่อพฒันาส่ือการเรียน
การสอนโดยการมีส่วน
ร่วมของครู ชุมชน และ
นักเรียน

มีส่ือการเรียนการสอน
โดยการมีส่วนร่วมของครู
 ชุมชน และนักเรียน

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ 80  
ของการพฒันา
ส่ือการเรียนการ
สอนได้
ประสิทธภิาพ

มีการเรียนการสอน
ประสิทธภิาพมาก
ยิ่งขึ้น

ร.ร.เทศบาล 1
ร.ร.เทศบาล 2

32 โครงการพฒันาครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อพฒันาครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ 80 ครู
ผู้ดูแลเด็กได้รับ
การพฒันา

ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พฒันา
เด็กเล็กปฏบิติังาน
อย่างมีประสิทธภิาพ

ศพด.ทต.จันจ
วา้ ศพด.วดั
สันหลวงใหม่

33 โครงการโรงเรียนสามวยั เพื่อสร้างความสัมพนัธอ์ัน
ดีระหวา่งเด็ก วยัรุ่น และ
วยัชรา

จัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพนัธส์มาชิกใน
ครอบครัว

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ 80 เด็ก
 วยัรุ่น และวยั
ชรา ได้รับ
ประโยชน์จาก
โรงเรียนสามวยั

ประชาชนวยัเด็ก 
วยัรุ่น วยัชรา ได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน

กอง
การศึกษา/ร.ร.

เทศบาล 1
ศพด.ทต.จันจ
วา้ ศพด.วดั
สันหลวงใหม่



34 โครงการเยี่ยมบา้นนักเรียน เพื่อสร้างความสัมพนัธ์
ระหวา่งบา้นกับศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

ครู ศพด. สังกัดเทศบาล
ต าบลจันจวา้ 2 ศูนย์ 
ออกเยี่ยมบา้นเด็กเรียน
ในสังกัดทกุคน

      15,000       15,000        15,000  ร้อยละ 80 ของ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งบา้น กับ
ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

นักเรียนได้รับความ
ดูแลรู้ถึงปญัหาและ
พฒันาทกุคนโดย
ความร่วมมือระหวา่ง
ผู้ปกครอง

กอง
การศึกษา/ร.ร.
เทศบาล1 ร.ร.

เทศบาล2
ศพด.ทต.จันจ
วา้ ศพด.วดั
สันหลวงใหม่

35 โครงการส่ือสัมพนัธ์
สถานศึกษาและผู้ปกครอง

เพื่อส่งเสริมการจัดพฒันา
การศึกษาโดยผู้ปกครองมี
ส่วนร่วม

จัดท าสมุดบนัทกึ
พฤติกรรมนักเรียนให้
ผู้ปกครองของนักเรียน 
ศพด.สังกัด ทต.จันจวา้

        5,000         5,000          5,000  ร้อยละ 80 เด็ก
นักเรียนได้รับ
ประโยชน์จาก การ
ส่ือสัมพันธ์ 
สถานศึกษาและ
ผู้ปกครอง

นักเรียนได้รับความ
ดูแลและพฒันาอย่าง
ต่อเนื่องทกุคนโดย
ความร่วมมือระหวา่ง
ครูและผู้ปกครอง

กอง
การศึกษา/

ศพด.ทต.จันจ
วา้ ศพด.วดั
สันหลวงใหม่

36 โครงการสวนพฤกษาน่ารู้ เพื่อมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมาก
ขึ้นและลดภาวะโลกร้อน

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
และการลดภาวะโลกร้อน
 ใหน้ักเรียน ศพด.สังกัด
เทศบาลต าบลจันจวา้

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ 90 มี
พื้นที่สีเขียว
เพิ่มขึ้นและลด
ภาวะโลกร้อน

เพิ่มพื้นที่สีเขียว
ใหก้ับศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กมากขึ้น

กอง
การศึกษา/

ศพด.ทต.จันจ
วา้ ศพด.วดั
สันหลวงใหม่

37 โครงการอาเซียนศึกษา เพื่อใหเ้ด็กได้เตรียมความ
พร้อมเพื่อปรับตัวในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

จัดกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
ใหน้ักเรียน ศพด.สังกัด
เทศบาลต าบลจันจวา้

        1,000         1,000          1,000  ร้อยละ 80 เด็ก
นักเรียนได้
เตรียมพร้อมเข้า
สู่ประชาคม
อาเซียน

นักเรียนได้มีความรู้
เกี่ยวกับกลุ่มอาเซียน

กอง
การศึกษา/

ศพด.ทต.จันจ
วา้ ศพด.วดั
สันหลวงใหม่

38 โครงการอินเทอร์เน็ต
โรงเรียน/WiFi

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่าย
อินเทอร์เน็ตโรงเรียน

เปน็ค่าใช้จ่าย
อินเทอร์เน็ตโรงเรียน

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ 80  ครู
และนักเรียนได้
ประโยชน์

พฒันาระบบ
อินเทอร์เน็ตมี
ประสิทธภิาพ

ร.ร.เทศบาล 1
ร.ร.เทศบาล 2



39 โครงการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน   ( อุดหนุนร.ร.
จันจวา้วทิยาคม)

เพื่อปลูกฝังสร้างจิตส านึก
ใหน้ักเรียนมีความรักและ
เหน็คุณค่าของพชืพรรณ
ไม้และรวบรวมตัวอย่าง 
ข้อมูลพรรณไม้

ปลูกฝังสร้างจิตส านึกให้
นักเรียนมีความรักและ
เหน็คุณค่าของพชืพรรณ
ไม้และรวบรวมตัวอย่าง 
ขัอมูลพรรณไม้

      15,000  -  -  ร้อยละ 80  ครู
และนักเรียนได้
ประโยชน์

นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรง
จากการเรียนรู้งาน
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพยีง

กองศึกษา  /
ร.ร.จันจวา้
วทิยาคม

40 โครงการส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านหอ้งสมุด ( อุด
หนุนร.ร.จันจวา้วทิยาคม)

เพื่อจัดเปน็แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนใหม้ีบรรยากาศ
การเรียนรู้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน
บคุลากรในโรงเรียนและ
ชุมชน

นักเรียน บคุลากรใน
โรงเรียนและชุมชนมี
นิสัยรักการอ่านและ
การศึกษาค้นควา้

      20,000  -  -  ร้อยละ 80  ครู
และนักเรียนได้
ประโยชน์

มีหนังสืออ่านเพิ่มเติม
ในหอ้งสมุดเพิ่มมาก
ขึ้นและนักเรียนมี
นิสัยรักการอ่าน

กองศึกษา  /
ร.ร.จันจวา้
วทิยาคม

41 โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระ
นักเรียนหนึ่งคนหนึ่งอาชีพ
(อุดหนุนร.ร.จันจวา้วทิยาคม)

ผู้เรียนได้ฝึกทกัษะอาชีพ
และเปน็แนวทางการ
ประกอบอาชีพอิสระ

นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายของโรงเรียน

      30,000  -  -  ร้อยละ 80  ครู
และนักเรียนได้
ประโยชน์

นักเรียนมีทกัษะการ
ท างานรักการท างาน
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต

กองศึกษา  /
ร.ร.จันจวา้
วทิยาคม

42 โครงการขับเคล่ือนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงใน
สถานศึกษา ( อุดหนุน ร.ร.
จันจวา้วทิยาคม)

เพื่อใหน้ักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงและ
สามารถน าแนว
พระราชด าริมาประยุกตใช้
ในชีวติประจ าวนัได้

ครูผู้สอน และนักเรียน
โรงเรียนจันจวา้วทิยาคม
ทกุคน

      40,000  -  -  ร้อยละ 80  ครู
และนักเรียนได้
ประโยชน์

นักเรียนมีความรู้เข้าใจ
ในปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดแทรกหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 และน ามาประยุกต์ใช้ได้

กองศึกษา  /
ร.ร.จันจวา้
วทิยาคม

43 โครงการพฒันาศักยภาพ
นักเรียน   ( อุดหนุน   ร.ร.
จันจวา้วทิยาคม)

เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้
แสดงความรู้
ความสามารถทางวชิาการ
และเข้าแข่งขันทกัษะทาง
วชิาการในระดับต่าง ๆ ได้

นักเรียนร้อยละ 50 ได้
เข้าร่วมแข่งขันทกัษะ
ทางวชิาการในระดับ
ต่าง ๆ

      40,000  -  -  ร้อยละ 80  ครู
และนักเรียนได้
ประโยชน์

นักเรียนสามารถเข้า
ร่วมแข่งขันทกัษะ
ทางวชิาการในระดับ
ต่าง ๆ และได้รับ
รางวลัมีพฒันาการ
เรียนรู้ที่ดี

กองศึกษา  /
ร.ร.จันจวา้
วทิยาคม



44 โครงการพฒันาส่ือการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ     
(อุดหนุนร.ร.ไทยรัฐวทิยา 
86)

เพื่อยกระดับการเรียนการ
สอนและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษในระดับดี

      80,000  -  -  ร้อยละ 80  ครู
และนักเรียนได้
ประโยชน์

ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักเรียนใหสู้งขึ้น

กองศึกษา  /
ร.ร.ไทยรัฐ
วทิยา 86

45 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยนักเรียน (อุด
หนุนร.ร.ไทยรัฐวทิยา 86)

เพื่อจัดสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนใหส่้งผลถึงการมี
สุขภาพอนามัยที่ดีต่อ
นักเรียน

นักเรียนของโรงเรียน
ร้อยละ 100 มี
คุณลักษณะนิสัยที่ดีด้าน
ปฏบิติัตามหลัก
สุขลักษณะ

      30,000  -  -  ร้อยละ 80  ครู
และนักเรียนได้
ประโยชน์

นักเรียนมี
คุณลักษณะนิสัยที่พงึ
ประสงค์ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา

กองศึกษา  /
ร.ร.ไทยรัฐ
วทิยา 86

46 โครงการพฒันาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระ
ภาษาอังกฤษ(อุดหนุน ร.ร.
บา้นกิ่วพร้าว)

เพื่อยกระดับการเรียนการ
สอนและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

นักเรียนโรงเรียนบา้นกิ่ว
พร้าวทกุคน

      19,000  -  -  ร้อยละ 80  ครู
และนักเรียนได้
ประโยชน์

นักเรียนได้รับความรู้
 มีคุณภาพยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนของนักเรียนน
ใหสู้งขึ้น

กองศึกษา  /
ร.ร.บา้นกิ่ว

พร้าว

47 โครงการพฒันาการใช้ 
Taplet เพื่อจัดการเรียน
การสอน( อุดหนุน  ร.ร.
บา้นปา่บงฯ)

เพื่อพฒันาการใช้ Tablet 
เพื่อการจัดการเรียนการ
สอน

โรงเรียนใช้ Tablet 
จัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ

      15,000  -  -  ร้อยละ 80  ครู
และนักเรียนได้
ประโยชน์

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น

กองศึกษา  /
ร.ร.บา้นปา่บงฯ

48 โครงการทศันศึกษาแหล่ง
เรียนรู้สู่โลกกวา้ง             
( อุดหนุนร.ร.บา้นแม่ค าฝ่ัง
หมิ่น)

เพื่อใหน้ักเรียนได้เรียนรู้
จากสถานที่จริงท าให้
ได้รับประสบการณ์ตรง
และเรียนรู้ได้อย่างมี
ความสุข

นักเรียนโรงเรียนบา้นแม่
ค าฝ่ังหมิ่นทกุคน

      30,000  -  -  ร้อยละ 80  ครู
และนักเรียนได้
ประโยชน์

นักเรียนได้เรียนรู้
จากสถานที่จริงท าให้
มีประสบการณ์การ
เรียนรู้เพิ่มขึ้น
สามารถน าความรู้มา
พฒันาใช้ได้

กองศึกษา  /
ร.ร.บา้นแม่ค า

ฝ่ังหมิ่น



49 โครงการจัดซ้ือหนังส าหรับ
หอ้งสมุดโรงเรียน   ( อุด
หนุนร.ร.บา้นแม่ค าฝ่ังหมิ่น)

เพื่อใหห้อ้งสมุดมีหนังสือที่
เพยีงพอและหลากหลาย 
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
และเปน็แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน

นักเรียน ครู บคุลากรใน
โรงเรียนและชุมชนมี
นิสัยรักการอ่านและ
การศึกษาค้นควา้

      30,000  -  -  ร้อยละ 80  ครู
และนักเรียนได้
ประโยชน์

นักเรียน ครู บคุลากร
ในโรงเรียนและ
ชุมชนมีนิสัยรักการ
อ่านและการศึกษา
ค้นควา้

กองศึกษา  /
ร.ร.บา้นแม่ค า

ฝ่ังหมิ่น

50 โครงการเตรียมความพร้อม
สู่อาเซียน (อุดหนุนร.ร.
บา้นหว้ยน้ ารากฯ)

เพื่อใหน้ักเรียนทกุคนมี
ความพร้อมในการเตรียม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
และน าองค์ความรู้มาใช้ได้
ในชีวติประจ าวนั

นักเรียนโรงเรียนบา้น
หว้ยน้ ารากทกุคน

      25,000  -  -  ร้อยละ 80  ครู
และนักเรียนได้
ประโยชน์

นักเรียนทกุคนมี
ความพร้อมในการ
เตรียมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนใน
ทกุด้าน

กองศึกษา  /
ร.ร.บา้นหว้ย

น้ ารากฯ

51 โครงการพฒันาบคุลากรสู่
อาเซียน  (อุดหนุนร.ร.บา้น
หว้ยน้ ารากฯ)

เพื่อสร้างพฒันาครู
บคุลากรของโรงเรียน  มี
ความพร้อมในการเตรียม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนได้รับ
การพฒันาเพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

      68,000  -  -  ร้อยละ 80  ครู
และนักเรียนได้
ประโยชน์

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนเกิด
ความตระหนักพึงพอใจ
และได้รับการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน

กองศึกษา  /
ร.ร.บา้นหว้ย

น้ ารากฯ

52 โครงการพฒันาและจัดหา
หนังสือและส่ืออุปกรณ์
ประจ าหอ้งสมุด ICT    
(อุดหนุน ร.ร.บา้นหว้ยน้ า
รากฯ)

เพื่อใหม้ีหอ้งสมุดที่ได้
มาตรฐาน มีหน้งสือส่ือ
และครุภณัฑ์ที่พอเพยีง
ส่งเสริมและพฒันาผู้เรียน
อย่างเต็มศักยภาพ

มีหอ้งสมุดที่ได้มาตรฐาน
มีหนังสือ ส่ือ และ
ครุภณัฑ์ที่พอเพยีง

      88,000  -  -  ร้อยละ 80  ครู
และนักเรียนได้
ประโยชน์

ได้ส่งเสริมและ
พฒันาผู้เรียนอย่าง
เต็มศักยภาพ

กองศึกษา  /
ร.ร.บา้นหว้ย

น้ ารากฯ

53 โครงการอาหารดี ชีวมีีสุข  
(อุดหนุนร.ร.บา้นหว้ยน้ า
รากฯ)

เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนมี
ภาวะโภชนาการที่
เหมาะสมกับวยัสามารถ
ปฏบิติัตามสุขบญัญัติได้
อย่างถูกต้อง

นักเรียนโรงเรียนบา้น
หว้ยน้ ารากทกุคน

      50,000  -  -  ร้อยละ 80  ครู
และนักเรียนได้
ประโยชน์

นักเรียนมีสุขภาพกาย
 สุขภาพใจที่ดี
สามารถเรียนรู้และมี
ผลการเรียนที่ดีมาก
ยิ่งขึ้น

กองศึกษา  /
ร.ร.บา้นหว้ย

น้ ารากฯ



54 โครงการเรียนรู้สู่โลกกวา้ง  
 (อุดหนุนร.ร.บา้นหว้ยน้ า
รากฯ)

เพื่อใหน้ักเรียนได้รับ
ความรู้และประสบการณ์
สร้างจิตส านึกรักบา้นเกิด

นักเรียนระดับประถม
ศึกษาปทีี่ 4 - 6 และ
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นของโรงเรียน
บา้นหว้ยน้ าราก

      30,000  -  -  ร้อยละ 80  ครู
และนักเรียนได้
ประโยชน์

นักเรียนได้เรียนรู้
จากสถานที่จริงท าให้
มีประสบการณ์การ
เรียนรู้เพิ่มขึ้นและ
เกิดจิตส านึกรักบา้น
เกิดของตนเอง

กองศึกษา  /
ร.ร.บา้นหว้ย

น้ ารากฯ

55 โครงการพฒันาการเรียนรู้ 
ICT (อุดหนุน ร.ร.บา้นกิ่ว
พร้าว)

เพื่อใหน้ักเรียนได้เรียนรู้ 
ICT อย่างมีคุณภาพ
สามารถค้นควา้เรียนรู้
จากส่ือคอมพวิเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต

นักเรียนเรียนรู้จาก
ส่ือคอมพวิเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตอย่างมี
ความสุข

      14,000  -  -  ร้อยละ 80 
นักเรียนได้
ประโยชน์

นักเรียนได้ความรู้
จากวทิยากรในการ
เรียนรู้ ICTอย่างมี
คุณภาพและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักเรียนใหสู้งขึ้น

กองศึกษา/
ร.ร.บา้นกิ่ว

พร้าว

56 โครงการเตรียมความพร้อม
นักเรียนเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  (อุดหนุน ร.ร.
บา้นกิ่วพร้าว)

เพื่อพฒันาและเตรียม
ความพร้อมเยาวชนในวยั
เรียนใหม้ีความรู้ภาษา
อาเซียน 10 ภาษาตาม
ศักยภาพตนเองเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

นักเรีนโรงเรียนบา้นกิ่ว
พร้าวทกุคน

      71,000  -  -  ร้อยละ 80 
นักเรียนได้
ประโยชน์

นักเรียนได้ความรู้
ภาษาอาเซียนอย่างมี
คุณภาพยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนของนักเรียนให้
สูงขึ้น

กองศึกษา/
ร.ร.บา้นกิ่ว

พร้าว

57 โครงการพฒันาคุณภาพ
ผู้เรียน (อุดหนุน ร.ร.บา้น
ปา่บงฯ)

เพื่อพฒันาการจัด
การศึกษาของโรงเรียน

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นและ
ยกระดับมาตรฐาน
การศึกษา

      50,000  -  -  ร้อยละ 80 
นักเรียนได้
ประโยชน์

จัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา

กองศึกษา/
ร.ร.บา้นปา่บงฯ



58 โครงการเข้าค่ายคณิตศาตร์ เพื่อส่งเสริมทกัษะการ
เรียนคณิตศาสตร์ที่มุ่งเน้น
ใหผู้้เรียนมีความ
กระตือรือร้นและท าใหก้าร
เรียนคณิตศาสตร์ไม่น่าเบื่อ

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นและ
ยกระดับมาตรฐาน
การศึกษา

      30,000       30,000        30,000  ร้อยละ 80 
นักเรียนได้
ประโยชน์

จัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา

กองศึกษา    
ร.ร.เทศบาล 2

59 โครงการเข้าค่าย
ภาษาอังกฤษ

เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจใน
การเรียนภาษาอังกฤษ

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นและ
ยกระดับมาตรฐาน
การศึกษา

      30,000       30,000        30,000  ร้อยละ 80 
นักเรียนได้
ประโยชน์

จัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา

กองศึกษา    
ร.ร.เทศบาล 2

60 โครงการเข้าค่าย
วทิยาศาสตร์

เพื่อใหน้ักเรียนมีทกัษะ
พื้นฐานทางวทิยาศาสตร์

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นและ
ยกระดับมาตรฐาน
การศึกษา

      30,000       30,000        30,000  ร้อยละ 80 
นักเรียนได้
ประโยชน์

จัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา

กองศึกษา    
ร.ร.เทศบาล 2

61 โครงการเข้าค่ายภาษาไทย เพื่อใหน้ักเรียนมีทกัษะ
พื้นฐานทางภาษาไทย

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นและ
ยกระดับมาตรฐาน
การศึกษา

      30,000       30,000        30,000  ร้อยละ 80 
นักเรียนได้
ประโยชน์

จัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา

กองศึกษา    
ร.ร.เทศบาล 2

62 สนับสนุนศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียน ต.จันจวา้ใต้

เพื่อส่งเสริมการเรียนการ
สอนของศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียน

อุดหนุนศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียน ต.จันจวา้ใต้

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ 80 
นักเรียนได้
ประโยชน์

จัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา

ส านักปลัด



63 โครงการหอ้งเรียนอัจฉริยะ
(คณิต,ภาษไทย,
วทิยาศาสตร์,อังกฤ)

เพื่อสร้างแหล่งการเรียนรู้
ทางด้านวชิาการที่
สามารถจัดการเรียนรู้
ด้วยตนเองเปน็รายบคุคล
เพื่อเปน็เคร่ืองมือในการ
พฒันาศักยภาพของ
ผู้เรียนที่ต่่าใหม้ีศักยภาพ
การเรียนที่ดียิ่งขึ้น

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นและ
ยกระดับมาตรฐาน
การศึกษา

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ 80 
นักเรียนได้
ประโยชน์

จัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา

กองศึกษา    
ร.ร.เทศบาล 2

64 โครงการจัดหาอาหารเสริม
(นม) เด็กนักเรียน

เพื่อใหน้ักเรียนได้รับ
ประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และถูกสุขอนามัย

จัดหาอาหารกลางวนัที่มี
คุณภาพใหเ้ด็กนักเรียน
สังกัดเทศบาลต าบลจันจ
วา้

  1,000,000   1,000,000    1,000,000  ร้อยละ 80 ของ
เด็กนักเรียนได้รับ
ประโยชน์จาก
โครงการจัดอาหาร
กลางวัน

เด็กนักเรียนมี
โภชนาการที่ดี
เหมาะสมกับวยั มี
สุขภาพร่างกาย
สมบรูณ์แข็งแรง

กอง
การศึกษา/

รร.ท. 1 ,รร.ท.
2ศพด.ทต.

จันจวา้ศพด.
วดัสันหลวง

ใหม่ 

เปา้หมาย ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตที่คาดว่า 2559 2560 2561 ได้รบั ที่รบัผิดชอบ

จะได้รบั  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการคนจันจวา้ฮักตัว

เมือง
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
สืบสานศาสนา  ประเพณี
วฒันธรรมทอ้งถิ่น

จัดกิจกรรมรณรงค์
อนุรักษก์ารใช้อักษร
เมืองล้านนา

        5,000         5,000          5,000  ร้อยละ80ของ
คนจันจวา้ฮักตัว
เมืองได้ประโยชน์

 ประเพณีวฒันธรรม
ทอ้งถิ่นด ารงอยู่และ
สืบทอดตลอดไป

กองการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน
2.2 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา  ศิลปะ  วฒันธรรมประเพณี  และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

 งบประมาณ  ตัวชี้วัด      
(KPI)



2 โครงการกิจกรรมวนัครู เพื่อสร้างความสามัคคี
ระหวา่งครูและบคุลากร
ทางการศึกษา

จัดกิจกรรมวนัครู       20,000       20,000        20,000  ร้อยละ80ครู
และบคุลากรมี
กิจกรรมวนัครู
และสร้างความ
สามัคคี

ครูและบคุลากร
ทางการศึกษามีความ
สามัคคีร่วมกัน

กองการศึกษา

3 โครงการประเพณีลอย
กระทง

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
สืบสานศาสนา  ประเพณี
วฒันธรรมทอ้งถิ่น

จัดกิจกรรมประเพณี
ลอยกระทง

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

 ประเพณีวฒันธรรม
ทอ้งถิ่นด ารงอยู่และ
สืบทอดตลอดไป

กองการศึกษา

4 โครงการจัดงานวนัพอ่
แหง่ชาติ

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
สืบสานศาสนา  ประเพณี
วฒันธรรมทอ้งถิ่น

จัดกิจกรรมงานวนัพอ่
แหง่ชาติ

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

 ประเพณีวฒันธรรม
ทอ้งถิ่นด ารงอยู่และ
สืบทอดตลอดไป

กองการศึกษา

5 โครงการจัดงานวนัแม่
แหง่ชาติ

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
สืบสานศาสนา  ประเพณี
วฒันธรรมทอ้งถิ่น

จัดกิจกรรมงานวนัแม่
แหง่ชาติ

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ80
ส่งเสริมใหม้ีการ
จัดกิจกรรมวนั
แม่แหง่ชาติ

 ประเพณีวฒันธรรม
ทอ้งถิ่นด ารงอยู่และ
สืบทอดตลอดไป

กองการศึกษา

6 โครงการประเพณีสงกรานต์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
สืบสานศาสนา  ประเพณี
วฒันธรรมทอ้งถิ่น

จัดกิจกรรมประเพณี
สงกรานต์

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

 ประเพณีวฒันธรรม
ทอ้งถิ่นด ารงอยู่และ
สืบทอดตลอดไป

กองการศึกษา

7 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม แก่เด็กและ
เยาวชน

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
สืบสานศาสนา  ประเพณี
วฒันธรรมทอ้งถิ่น

จัดกิจกรรมอบรม
คุณธรรม จริยธรรม แก่
เด็กและเยาวชน

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ80ของ
เด็กและเยวชน
ได้มีคุณธรรม 
และจริยธรรม

 ประเพณีวฒันธรรม
ทอ้งถิ่นด ารงอยู่และ
สืบทอดตลอดไป

กองการศึกษา



8 โครงการจัดกิจกรรม
สัปดาหส่์งเสริม
พระพทุธศาสนาเนื่องในวนั
วสิาขบชูา

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
สืบสานศาสนา  ประเพณี
วฒันธรรมทอ้งถิ่น

จัดกิจกรรมสัปดาห์
ส่งเสริมพระพทุธศาสนา
เนื่องในวนัวสิาขบชูา

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ80
ส่งเสริมใหจ้ัด
กิจกรรม
พระพทุธศาสนา
เนื่องวนัวสิาขบชูา

เผยแพร่หลักธรรม
ทางพระพทุธศาสนา
ประเพณีอันดีงาม
ของทอ้งถิ่น

กองการศึกษา

9 โครงการหล่อเทยีนพรรษา เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
สืบสานศาสนา  ประเพณี
วฒันธรรมทอ้งถิ่น

จัดกิจกรรมหล่อเทยีน
พรรษา

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

 ประเพณีวฒันธรรม
ทอ้งถิ่นด ารงอยู่และ
สืบทอดตลอดไป

กองการศึกษา

10 โครงการปฏบิติัธรรม 5 
ธนัวามหาราช

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
สืบสานศาสนา  ประเพณี
วฒันธรรมทอ้งถิ่น

จัดกิจกรรมปฏบิติัธรรม 
5 ธนัวามหาราช

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่
ปฏบิติัธรรม 5 
ธนัวามหาราช

 ประเพณีวฒันธรรม
ทอ้งถิ่นด ารงอยู่และ
สืบทอดตลอดไป

กองการศึกษา

11 โครงการสรงน้ าพระธาตุวดั
ในเขตเทศบาล               
ต าบล  จันจวา้ทั้ง 13 วดั

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
สืบสานศาสนา  ประเพณี
วฒันธรรมทอ้งถิ่น

จัดกิจกรรมสรงน้ าพระ
ธาตุวดัในเขตเทศบาล
ต าบลจันจวา้ทั้ง 13 วดั

      20,000       20,000        20,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

 ประเพณีวฒันธรรม
ทอ้งถิ่นด ารงอยู่และ
สืบทอดตลอดไป

กองการศึกษา

12 โครงการสืบชะตาแม่น้ าจัน
และแม่น้ าค า

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
สืบสานศาสนา  ประเพณี
วฒันธรรมทอ้งถิ่น

จัดกิจกรรมสืบชะตา
แม่น้ าจันและแม่น้ าค า

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

 ประเพณีวฒันธรรม
ทอ้งถิ่นด ารงอยู่และ
สืบทอดตลอดไป

กองการศึกษา

13 โครงการจัดมหกรรม
วฒันธรรมอ าเภอแม่จัน

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
สืบสานศาสนา  ประเพณี
วฒันธรรมทอ้งถิ่น

จัดงานมหกรรม
วฒันธรรมอ าเภอแม่จัน

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

 ประเพณีวฒันธรรม
ทอ้งถิ่นด ารงอยู่และ
สืบทอดตลอดไป

กองการศึกษา



14 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับครูและ
บคุลากรทางการศึกษา

เพื่อส่งเสริมพฒันา
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
ครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา

จัดกิจกรรมอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับครูและบคุลากร
ทางการศึกษา

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ80ของ
ครูและบคุลากร
ทางการศึกษา
ได้ประโยชน์

 ครูและบคุลากร
ทางการศึกษามีความ
ตระหนักในคุณธรรม
จริยธรรม

กองการศึกษา

15 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน

เพื่อส่งเสริมพฒันา
คุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับนักเรียน

จัดกิจกรรมอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ80ของ
นักเรียนได้
คุณธรรม 
จริยธรรม

นักเรียนทกุคนรู้จัก
สามัคคีได้บ าเพญ็
ประโยชน์ร่วมกัน

กองการศึกษา

16 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้
แก่สภาวฒันธรรมต าบล
จันจวา้

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
สืบสานศาสนา  ประเพณี
วฒันธรรมทอ้งถิ่น

อุดหนุนงบประมาณให้
สภาวฒันธรรมต าบล   
จันจวา้

      40,000       40,000        40,000  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 ประเพณีวฒันธรรม
ทอ้งถิ่นด ารงอยู่และ
สืบทอดตลอดไป

กองการศึกษา

17 โครงการสืบค้นส่ือความ
เปน็มา "คนจันจวา้"

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
สืบสานศาสนา  ประเพณี
วฒันธรรมทอ้งถิ่น

อุดหนุนงบประมาณให้
สภาวฒันธรรมต าบล   
จันจวา้

      20,000       20,000        20,000  ร้อยละ80ของ
คนจันจวา้ได้
ประโยชน์

 ประเพณีวฒันธรรม
ทอ้งถิ่นด ารงอยู่และ
สืบทอดตลอดไป

กองการศึกษา

18 โครงการมรดกภมูิปญัญา 
"ผญ๋าคนจันจวา้"

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
สืบสานศาสนา  ประเพณี
วฒันธรรมทอ้งถิ่น

จัดกิจกรรมมรดกภมูิ
ปญัญา "ผญ๋าคนจันจวา้"

      20,000       20,000        20,000  ร้อยละ80
ส่งเสริมให้
อนุรักษม์รดก
ภมูิปญัญาผญ๋า
คนจันวา้

 ประเพณีวฒันธรรม
ทอ้งถิ่นด ารงอยู่และ
สืบทอดตลอดไป

กองการศึกษา

19 โครงการมรดกภมูิปญัญา
สมาคม "คนยอง"

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
สืบสานศาสนา  ประเพณี
วฒันธรรมทอ้งถิ่น

จัดกิจกรรมมรดกภมูิ
ปญัญาสมาคม "คนยอง"

      20,000       20,000        20,000  ร้อยละ80
ส่งเสริมให้
อนุรักษม์รดก
ภมูิปญัญา
สมาคม คนยอง

 ประเพณีวฒันธรรม
ทอ้งถิ่นด ารงอยู่และ
สืบทอดตลอดไป

กองการศึกษา



20 โครงการจัดกิจกรรมวนั
ส าคัญของชาติ
-วนัพอ่                         
 -วนัแม่                        
 -วนัเข้าพรรษา             -
วนัเด็กแหง่ชาติ

เพื่อใหน้ักเรียนมีส่วนร่วม/
เหน็ความส าคัญในการจัด
กิจกรรมวนัส าคัญต่างๆ มี
ความรัก เทดิทนูสถาบนั
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์และ
สถาบนัครอบครัว

จัดกิจกรรมวนัส าคัญ
ของชาติ ศาสนา และที่
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
ของเด็กนักเรียนใน
โรงเรียน

      30,000       30,000        30,000  ร้อยละ80ของ
นักเรียนได้มี
กิจกรรมวนั
ส าคัญของชาติ

นักเรียนมีส่วนร่วม/
เหน็ความส าคัญใน
การจัดกิจกรรมวนั
ส าคัญต่างๆ มีความ
รัก เทดิทนูสถาบนั
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์และ
สถาบนัครอบครัว

กองการศึกษา/
โรงเรียน

เทศบาล 1
โรงเรียน

เทศบาล 2 
ศพด.ทต.จันจ
วา้  ศพด.บา้น

สันหลวง 

21 โครงการจัดท าหนังสือ
ประวติัศาสตร์สาสถานวดั
และพระธาตุในเขตเทศบาล

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
สืบสานศาสนา  ประเพณี
วฒันธรรมทอ้งถิ่น

อุดหนุนงบประมาณให้
สภาวฒันธรรมต าบล   
จันจวา้

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ80
ส่งเสริมใหจ้ัดท า
หนังสือประวติั
ต านานเวยีง
หนองหล่ม

 ประเพณีวฒันธรรม
ทอ้งถิ่นด ารงอยู่และ
สืบทอดตลอดไป

กองการศึกษา

22 โครงการปฏบิติัธรรมคณะ
สงฆ์ ต าบลจันจวา้,ต าบล
จันจวา้ใต้

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
สืบสานศาสนา  ประเพณี
วฒันธรรมทอ้งถิ่น

อุดหนุนงบประมาณให้
สภาวฒันธรรมต าบล   
จันจวา้

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ80ได้
ส่งเสริมให้
พระสงฆ์ ต าบล
จันจวา้มีการ
ปฏบิติัธรรม

 ประเพณีวฒันธรรม
ทอ้งถิ่นด ารงอยู่และ
สืบทอดตลอดไป

กองการศึกษา

23 โครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
สืบสานศาสนา  ประเพณี
วฒันธรรมทอ้งถิ่น

อุดหนุนงบประมาณให้
สภาวฒันธรรมต าบล   
จันจวา้

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ80ของผู้
บรรพชา
สามเณรภาคฤดู
ร้อนได้ประโยชน์

 ประเพณีวฒันธรรม
ทอ้งถิ่นด ารงอยู่และ
สืบทอดตลอดไป

กองการศึกษา



24 โครงการค่ายฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียนจันจวา้
วทิยาคม  (อุดหนุน ร.ร.
จันจวา้วทิยาคม)

เพื่อพฒันานักเรียนของ
โรงเรียนใหม้ีคุณธรรม 
จริยธรรมสามารถเปน็
นักเรียนนต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของ
จังหวดัได้

นักเรียนไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 95 มีคุณธรรม
จริยธรรมตาม
คุณลักษณะอันพงึ
ประสงค์

      30,000  -  -  ร้อยละ 80 
นักเรียนได้
ประโยชน์

นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมสามารถ
เปน็ต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
ของจังหวดัได้

กองศึกษา/
ร.ร.จันจวา้
วทิยาคม

25 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน  (อุดหนุน
 ร.ร.บา้นกิ่วพร้าว)

เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมนักเรียนที่เน้น
เร่ืองคุณธรรม จริยธรรม 
พฒันาคุณภาพผุ้เรียนใหม้ี
คุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยมอันพงึประสงค์

นักเรียนโรงเรียนบา้นกิ่ว
พร้าวทกุคน

      30,000  -  -  ร้อยละ 80 
นักเรียนได้
ประโยชน์

นักเรียนได้รับความรู้
 มีคุณภาพยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนของนักเรียนน
ใหสู้งขึ้น

กองศึกษา/
ร.ร.บา้นกิ่ว

พร้าว

26 โครงการพฒันาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน (อุดหนุน
 ร.ร.บา้นปา่บงฯ)

เพื่อพฒันาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน

นักเรียนโรงเรียนบา้นปา่
บงทกุคนมีคุณธรรม
จริยธรรมที่เหมาะสม

      48,000  -  -  ร้อยละ 80 
นักเรียนได้
ประโยชน์

นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมสามารถ
เปน็ต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรม

กองศึกษา/
ร.ร.บา้นปา่บงฯ

27 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในโรงเรียน
(อุดหนุน ร.ร.บา้นแม่ค าฝ่ัง
หมิ่น)

เพื่อส่งเสริมและพฒันา
คุณลักษณะที่พงึประสงค์
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
แก่ผู้เรียนใหด้ ารงชีวติอยู่
ในสังคมอย่างมีความสุข

นักเรียนบา้นแม่ค าฝ่ัง
หมิ่นทกุคน

      16,000  -  -  ร้อยละ 80 
นักเรียนได้
ประโยชน์

นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมสามารถ
เปน็ต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรม

กองศึกษา/
ร.ร.บา้นแม่ค า

ฝ่ังหมิ่น

28 อุดหนุนรัฐพธิ ีอ.แม่จัน      
  -วนัส าคัญของชาติ         
   -งานประเพณี

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
สืบสานศาสนา  ประเพณี
วฒันธรรมทอ้งถิ่น

จัดกิจกรรมวนัส าคัญ
ของชาติ และงาน
ประเพณีต่างๆ

      35,000       35,000        35,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้ประโยชน์

ประชาชนทั่วไปเข้า
ร่วมวนัส าคัญของชาติ
 และงานประเพณี
ต่างๆ

ส านักปลัด



29 อุดหนุนจังหวดัเชียงราย
โครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงน้ าพระ
ธาตุดอยตุงประจ าปี

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
สืบสานศาสนา  ประเพณี
วฒันธรรมทอ้งถิ่น

จัดกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีนมัสการและ
สรงน้ าพระธาตุดอยตุง
ประจ าปี

        5,000         5,000          5,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้ประโยชน์

ประชาชนทั่วไปเข้า
ร่วมสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงน้ า
พระธาตุดอยตุง
ประจ าปี

ส านักปลัด

30 โครงการจัดกิจกรรมวนัแม่
แหง่ชาติ (อุดหนุนอ าเภอ
แม่จัน)

เปน็วนัที่ท าใหลู้กๆทกุคน
ส านึกถึงพระคุณของแม่

อุดหนุนคณะกรรมการ
พฒันาสตรีอ าเภอแม่จัน

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้ประโยชน์

ประชาชนทั่วไปเข้า
ร่วมกิจกรรมวนัแม่
แหง่ชาติ

ส านักปลัด

31 โครงการอนุรักษฟ์ื้นฟู
ประเพณีสู่ขวญัควาย

เพื่อ เป็นการเตือนสติ เตือนใจ 
ให้คนมีความกตัญญูกตเวที
ร าลึกถึงบุญคุณ ของผู้ที่ได้
ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ตน

จัดกิจกรรมประเพณีสู่
ขวญัควาย

      20,000  -  -  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประเพณีสู่ขวัญ
ควายได้ประโยชน์

ประชาชนทั่วไปเข้า
ร่วมสืบสานประเพณี
สู่ขวญัควาย

กองศึกษา

32 โครงการส ารวจโบราณวตัถุ
และโบราณสถานเวยีง
หนองหล่ม

เพื่อศึกษาเร่ืองราวในอดีตของ
มนุษย์ โดยผ่านทางการศึกษา
หลักฐานทางโบราณคดี ที่
ได้มาจากการขุดค้น  และ
การศึกษาเอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ประเภทต่างๆ

จัดกิจกรรมส ารวจ
โบราณวตัถุและ
โบราณสถานเวยีงหนอง
หล่ม

      10,000  -  -  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมส ารวจ
โบราณวตัถุและ
โบราณสถาน
เวยีงหนองหล่ม

ศึกษาเร่ืองราวในอดีต
ของมนุษย์ โดยผ่านทาง
การศึกษาจากการขุดค้น 
 และการศึกษาเอกสาร
ทางประวัติศาสตร์

กองศึกษา

33 โครงการสืบสานต านาน
เวยีงหนองหล่ม

เพื่อการอนุรักษฟ์ื้นฟแูละ
การเผยแพร่ต านานเวยีง
หนองหล่ม

จัดกิจกรรมสืบชตาเวยีง
หนองหล่ม

      10,000  -  -  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สืบชตาเวียงหนอง
หล่มได้ประโยชน์

อนุรักษฟ์ื้นฟแูละการ
เผยแพร่ต านานเวยีง
หนองหล่ม

กองศึกษา

เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตที่คาดว่า 2559 2560 2561 จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

จะได้รบั  (บาท)  (บาท)  (บาท)

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน
2.3 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ

 งบประมาณ  ตัวชี้วัด   (KPI)



1 โครงการแข่งขันกีฬา
ฟตุบอล 7 คน

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
เล่นกีฬาและออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพที่ดี

จัดการแข่งขันกีฬา
ฟตุบอล 7 คน จ านวน  7
  หมู่บา้นบา้นปา่บงหลวง
 ,บา้นสันหลวง ,บา้นกิ่ว
พร้าว,บา้นใหม่,บา้นต้น
ยาง,บา้นปา่สักหลวง)

      40,000       40,000        40,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
แข่งขันกีฬา เพื่อ
สุขภาพ

เด็กและเยาวชนมี
ทกัษะทางด้านกีฬา 
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ใช้เวลาวา่ง
ใหเ้กิดประโยชน์

กองการศึกษา

2 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดศูนย์ต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติดประจ า
ต าบล

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
เล่นกีฬาและออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพที่ดี

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดศูนย์ต่อสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพติด
ประจ าต าบลต าบลจันจ
วา้และต าบลจันจวา้ใต้

      40,000       40,000        40,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
แข่งขันกีฬาเพื่อ
ต้านยาเสพติด

เด็กและเยาวชนมี
ทกัษะทางด้านกีฬา 
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ใช้เวลาวา่ง
ใหเ้กิดประโยชน์

กองการศึกษา

3 โครงการจัดส่งนักเรียนเข้า
ร่วมแข่งขันทกัษะวชิาการ
,กีฬา

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
เล่นกีฬาและออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพที่ดี

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
นักเรียนเทศบาล

      10,000  -  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
แข่งขันกีฬาและ
มีสุขภาพที่ดี

เด็กและเยาวชนมี
ทกัษะทางด้านกีฬา 
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ใช้เวลาวา่ง
ใหเ้กิดประโยชน์

กองการศึกษา

4 โครงการแข่งขันกีฬากลุ่ม
นักเรียนจันจวา้

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
เล่นกีฬาและออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพที่ดี

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
กลุ่มนักเรียน  จันจวา้

      50,000       50,000        50,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
แข่งขันกีฬาและ
มีสุขภาพที่ดี

เด็กและเยาวชนมี
ทกัษะทางด้านกีฬา 
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ใช้เวลาวา่ง
ใหเ้กิดประโยชน์

กองการศึกษา

5 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
จันจวา้คัพ

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
เล่นกีฬาและออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพที่ดี

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
จันจวา้คัพ

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
แข่งขันกีฬาและ
มีสุขภาพที่ดี

เด็กและเยาวชนมี
ทกัษะทางด้านกีฬา 
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ใช้เวลาวา่ง
ใหเ้กิดประโยชน์

กองการศึกษา



6 โครงการอบรมพฒันา
ทกัษะกีฬาส าหรับเยาวชน

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
เล่นกีฬาและออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพที่ดี

จัดกิจกรรมอบรมพฒันา
ทกัษะกีฬาส าหรับเยาวชน

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้มี
ความรู้เกี่ยวกับ
ทกัษะการเล่น
กีฬา

เด็กและเยาวชนมี
ทกัษะทางด้านกีฬา 
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ใช้เวลาวา่ง
ใหเ้กิดประโยชน์

กองการศึกษา

7 โครงการปั่นจักรยานด้วยใจ
เที่ยวไปด้วยกัน เพื่ออนุรักษ์
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
เล่นกีฬาและออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพที่ดี

จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน
รอบเวยีงหนองหล่ม

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ปั่น
จักรยานออก
ก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ

เด็กและเยาวชนมี
ทกัษะทางด้านกีฬา 
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ใช้เวลาวา่ง
ใหเ้กิดประโยชน์

กองการศึกษา

8 โครงการปรับปรุงสนาม
กีฬากลางเทศบาลต าบล
จันจวา้

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
เล่นกีฬาและออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพที่ดี

ปรับปรุงสนามกีฬากลาง
เทศบาลต าบลจันจวา้

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนมี
ทกัษะด้านกีฬา
และมีสุขภาพ
แข็งแรง

เด็กและเยาวชนมี
ทกัษะทางด้านกีฬา 
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ใช้เวลาวา่ง
ใหเ้กิดประโยชน์

กองการศึกษา

9 โครงการสร้างลานกีฬา 
และปรับปรุงสนามกีฬา 
โรงเรียนเทศบาล 2

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กนักเรียน
เล่นกีฬาและออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพที่ดี

สร้างลานกีฬา และ
ปรับปรุงสนามกีฬา 
โรงเรียนเทศบาล 2

    200,000  -  -  ร้อยละ80ของ
นักเรียนมีทกัษะ
ด้านกีฬา มี
สุขภาพแข็งแรง

เด็กและเยาวชนมี
ทกัษะทางด้านกีฬา 
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ใช้เวลาวา่ง
ใหเ้กิดประโยชน์

กองการศึกษา/
 โรงเรียน
เทศบาล 2

10 โครงการจัดหาเคร่ืองเล่น
สนามศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อพฒันาทกัษะการเล่น
ของเด็ก

จัดหาเคร่ืองเล่นสนาม 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

    100,000   -   -  ร้อยละ80ของ
เด็กได้มี ร่างกาย
 จิตใจ อารมณ์ 
สติปญัญาดีขึ้น

เด็กมีพฒันาการทาง
ร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และ
สติปญัญาที่ดีขึ้น

กองการศึกษา



11 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
พฒันาเยาวชน

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและ
เยาวชนกล้าแสดงออก
และใช้เวลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน์

จัดกิจกรรมส่งเสริม
กิจกรรมพฒันาเยาวชน

      30,000       30,000        30,000  ร้อยละ80ของ
เด็กและเยาวชน
ได้ท ากิจกรรม
และมีความ
สามัคคี

สนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ ของเยาวชน
เกิดความรักสามัคคี
ใช้เวลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน์

กองการศึกษา

12 โครงการพฒันาศักยภาพ
ผู้น าสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบลจันจวา้

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและ
เยาวชนกล้าแสดงออก
และใช้เวลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน์

จัดกิจกรรมพฒันา
ศักยภาพผู้น าสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาล
ต าบลจันจวา้

      30,000       30,000        30,000  ร้อยละ80ของ
เด็กและเยาวชน
ได้ท ากิจกรรม
และมีความ
สามัคคี

สนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆของเยาวชน
เกิดความรักสามัคคี 
ใช้เวลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน์

กองการศึกษา

13 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พฒันาทกัษะด้านดนตรีใน
เด็กและเยาวชน

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและ
เยาวชนกล้าแสดงออก
และใช้เวลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน์

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
เพื่อพฒันาทกัษะด้าน
ดนตรีในเด็กและเยาวชน

      20,000       20,000        20,000  ร้อยละ80ของ
เด็กและเยาวชน
ใช้เวลาวา่งเกิด
ประโยชน์

เด็กเยาวชนใช้เวลา
วา่งใหเ้ปน็ประโยชน์

กองการศึกษา

14 โครงการอบรมดนตรีสะล้อ
ซ้อซึง

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและ
เยาวชนกล้าแสดงออก
และใช้เวลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน์

จัดกิจกรรมอบรมดนตรี
สะล้อซ้อซึง

      20,000       20,000        20,000  ร้อยละ80ของ
เด็กและเยาวชน
มีความสามารถ
ด้านดนตรี
พื้นบา้น

นักเรียนมีความรู้ 
ความสามารถพเิศษ
ด้านดนตรีพื้นเมือง

กองการศึกษา

15 โครงการกีฬาสายสัมพนัธ์
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลจันจวา้ ร.ร.เทศบาล 1
 ร.ร.เทศบาล 2

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กเล็กเล่น
กีฬาและออกก าลังกาย มี
พฒันาการและทกัษะที่ดี
ตามวยั

จัดการแข่งขันกีฬาสาย
สัมพนัธศู์นย์พฒันาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลต าบล
จันจวา้ 2 ศูนย์

      20,000       20,000        20,000  ร้อยละ80ของ
เด็กเล็กเล่นกีฬา
และสายสัมพนัธ์
 ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก
เล็กเล่นกีฬาและออก
ก าลังกาย มี
พฒันาการและ
ทกัษะที่ดีตามวยั

กอง
การศึกษา/

ศพด.ทต.จันจ
วา้ ศพด.บา้น

สันหลวง



16 โครงการส่งเสริมกีฬา
นันทนาการ (อุดหนุน  ร.ร.
จันจวา้วทิยาคม)

เพื่อจัดกิจกรรมกีฬาให้
สอดคล้องกับความสนใจ 
ความถนัดโดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและให้
นักเรียนรู้จักกีฬากติกาการ
แข่งขันรักการออกก าลังกาย
ห่างไกลยาเสพติด

นักเรียนในโรงเรียนเป็น
ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ระดับเขตพื้นที่และระดับ
จังหวัดและใช้กีฬาเป็น
กิจกรรมนันทนาการ
เสริมสร้างความสมบูรณ์ของ
ร่างกายจิตใจ

      30,000  -  -  ร้อยละ 80 
นักเรียนได้
ประโยชน์

นักเรียนในโรงเรียน
เปน็ตัวแทนเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาระดับ
เขตพื้นที่และระดับ
จังหวดั

กองศึกษา/
ร.ร.จันจวา้
วทิยาคม

17 โครงการพฒันาคุณภาพ
ด้านการแข่งขันด้านกีฬา
นักเรียน(อุดหนุน ร.ร.
ไทยรัฐวทิยา 86)

เพื่อใหน้ักเรียนได้ใช้
กิจกรรมกีฬาวอลเลย์บอล
ในการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพเหน็คุณค่าการ
ออกก าลังกายและดูแล
สุขภาพใช้เวลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน์หลีกเล่ียงจาก
ภยัยาเสพติด

นักเรียนได้พฒันา
ศักยภาพทางด้านกีฬา
วอลเลย์บอลอย่างเต็ม
ความสามารถและได้รับ
ประสบการณ์ตรงจาก
การแข่งขันพฒันาต่อยอด
เข้าแข่งขันในระดับจังหวดั

      90,000  -  -  ร้อยละ 80 
นักเรียนได้
ประโยชน์

นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายที่ดีพฒันา
ตนเองเต็มศักยภาพ

กองศึกษา/ร.ร.
ไทยรัฐวทิยา 86

18 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
สีของนักเรียนและ
ประชาชนบา้นหว้ยน้ าราก 
(อุดหนุน ร.ร.บา้นหว้ยน้ า
รากฯ)

เพื่อใหน้ักเรียนและ
ประชาชนในชุมชนได้ออก
ก าลังกายมีทกัษะในการ
เล่นกีฬามีสุขภาพร่างกาย
ที่สมบรูณ์แข็งแรงมีจิตใจ
เปน็นักกีฬาหลีกเวน้จาก
ยากเสพติด

ครู นักเรียน ในโรงเรียน
บา้นหว้ยน้ าราก และ
ประชาชนในชุมชน

      50,000  -  -  ร้อยละ 80 
นักเรียนได้
ประโยชน์

นักเรียนและชาวบา้น
ได้มีทกัษะการเล่น
กีฬา

กองศึกษา/
ร.ร.บา้นหว้ย

น้ ารากฯ

19 โครงการส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนากีฬาจังหวีดเชียงราย  
(อุดหนุนการกีฬาแห่งประเทศ
ไทย จังหวัดเชียงราย)

เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชน
และประชาชนทั่วไปหนัมา
เล่นกีฬาและส่งเสริมการ
พฒันาด้านการแข่งขันกีฬา

อุดหนุนการกีฬาแหง่
ประเทศไทย จังหวดั
เชียงราย

      10,000         5,000          5,000  ร้อยละ 80 ของ
เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป
ได้ประโยชน์

เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปหนัมา
เล่นกีฬามากขึ้น

กองการศึกษา
การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

จังหวัดเชียงราย



20 โครงการแข่งขันกีฬา
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

เพื่อใหพ้นักงาน อปท. เข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาทอ้งถิ่น
เพื่อใหม้ีความสามัคคีใน
หมู่คณะ

ส่งเสริมกีฬา อปท. ใน
เขตอ าเภอแม่จัน

      70,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของพนักงาน 
อปท.เข้าร่วม
แข่งขันกีฬา

พนักงาน อปท. กองการศึกษา

21 โครงการอุดหนุนส่งเสริม
และพฒันาการกีฬาอ าเภอ
แม่จัน

เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชน
และประชาชนทั่วไปหนัมา
เล่นกีฬาและส่งเสริมการ
พฒันาด้านการแข่งขันกีฬา

อุดหนุนส่งเสริมและ
พฒันาการกีฬาอ าเภอ
แม่จัน

      30,000  -  -  ร้อยละ 80 ของ
เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปได้
ประโยชน์

เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปหนัมา
เล่นกีฬามากขึ้น

กองการศึกษา

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รบั 2559 2560 2561 ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดหาเคร่ืองออก

ก าลังกาย
เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
มีสุขภาพอนามัยที่ดี

ด าเนินการจัดหาเคร่ืองออก
ก าลังกายส าหรับศูนย์ออก
ก าลังกายเทศบาลต าบลจันจ
ว้า และศูนย์กีฬาประจ า
หมู่บ้าน 23 หมู่บ้าน

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
เคร่ืองออกก าลังกาย

ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณะสุขครบถ้วน
และทั่วถึง และมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี

สาธารณสุขฯ

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
โดยการออกก าลังกาย

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
มีสุขภาพอนามัยที่ดี

จัดกิจกรรมใหค้วามรู้
ความเข้าใจถึงประโยชน์
ของการออกก าลังกาย
แก่ประชาชน

10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
ที่ดี

ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณะสุขครบถ้วน
และทั่วถึง และมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี

กอง
สาธารณสุข/

กองทนุฯ

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อเปน็เมืองน่าอยู่
3.1 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว สุขภาวะชุมชน และการพฒันาระบบบริการสาธารณสุข

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด   (KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สินยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข 



3 โครงการสาธารณสุขโปร่งใส
 ใส่ใจผู้ประกอบกิจการ
(ปปช.)

เพื่อใหผู้้ประกอบการ
ตระหนักถึงความส าคัญ
ในการประกอบอาหารที่
สะอาดถูกต้องตามหลัก
สุขาภบิาล

ด าเนินการเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ ์ฝึกอบรม
ใหค้วามรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการตาม 
พ.ร.บ.สาธารณสุขฯ

10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80ของ
ผู้ประกอบการใน
งานสุขาภิบาล
อาหารได้รับความรู้
เพิ่มมากขึ้น

ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและตลาด
สดมีความรู้เร่ือง
สุขาภบิาลอาหาร

กองสาธารณสุข

4 โครงการณรงค์ปอ้งกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

เพื่อปอ้งกันและควบคุม
โรคติดต่อในชุมชน

จัดกิจกรรมณรงค์
ปอ้งกันและควบคุม
โรคติดต่อภายในพื้นที่
หมู่บา้น

10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนไม่ติด
โรคระบาดใน
ชุมชน

ไม่มีการระบาดของ
โรคติดต่อในชุมชน

กองสาธารณสุข

5 โครงการเฝ้าระวงัและ
ติดตามภาวะโภชนาการใน
เด็ก 0 - 6 ปี

เพื่อเฝ้าระวงัและติดตาม
ภาวะโภชนาการในเด็ก 0
 - 6 ปี

เฝ้าระวงัและติดตาม
ภาวะโภชนาการในเด็ก
เล็กอายุ 0 - 6 ปี

10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80  เด็ก
อายุ 0-6 ปมีี
ภาวะ
โภชนาการที่
เหมาะสม

เด็กอายุ 0 - 6 ปมีี
ภาวะโภชนาการที่
เหมาะสม

กองสาธารณสุข

6 โครงการสาธารณสุขพบ
ประชาชน

เพื่อใหบ้ริการงานสาธาร
สุข    สู่ชุมชน

จัดกิจกรรมออกเคล่ือนที่
ใหบ้ริการด้าน
สาธารณสุขแก่
ประชาชนทกุหมู่บา้น

10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีส่วน
ร่วมและมี
สุขภาพที่ดี

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการดูแลสุขภาพ

กองสาธารณสุข

7 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อใหป้ระชาชนปลอดภยั
ในการบริโภคสินค้าและ
บริการ

จัดกิจกรรมรณรงค์และ
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ ์ 
   จัดอบรมใหค้วามรู้แก่
ประชาชนใน ต.จันจวา้

30,000 30,000 30,000 ร้อยละ80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความรู้ด้าน
สุขาภิบาลอาหาร
และการคุ้มครอง
ผู้บริโภค

ประชาชนได้บริโภค
อาหารที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ มีความรู้ใน
การเลือกซ้ือ เลือกบริโภค
 เพื่อส่งผลต่อการมี
สุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

กองสาธารณสุข



8 โครงการส่งเสริมกองทนุ
หลักประกันสุขภาพทอ้งถิ่น

เพื่อสมทบกองทนุ
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลจันจวา้

จ่ายเงินเปน็ค่าสมทบ
กองทนุหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต าบล
จันจวา้

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่น

ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณะสุขครบถ้วน
และทั่วถึง และมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี

กองสาธารณสุข

9 โครงการตลาดสดน่าซ้ือ เพื่อพฒันาตลาดสด/
ตลาดชุมชนในเขต
เทศบาลใหไ้ด้คุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานตลาดสด
น่าซ้ือ

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้ /ปรับปรุงและ
พฒันาตลาดในเขต
เทศบาล

5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
การใช้บริการ

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะสุข
ครบถ้วนและทั่วถึง 
และมีสุขภาพอนามัย
ที่ดี

กองสาธารณสุข

10 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้
การดูแลสุขภาพ

เพื่อใหป้ระชาชนมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้การ
ดูแลสุขภาพ

จัดกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้การดูแลสุขภาพ
ของประชาชนทั่วไป

10,000 10,000 10,000 ร้อยะ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความรู้จากการ
แลกเปล่ียน
เรียนรู้เร่ืองการ
ดูแลสุขภาพ

ประชาชนทั่วไปมี
สุขภาพที่แข็งแรง

กอง
สาธารณสุข/

กองทนุฯ

11 โครงการรู้เทา่ทนัโรคความ
ดันและโรคเบาหวาน

เพื่อปอ้งกันและควบคุม
โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหติสูงแก่
ประชาชน

จัดกิจกรรมรณรงค์
ปอ้งกันโรคเบาหวาน
และความดันโลหติสูง
ใหแ้ก่ผู้ปว่ยและกลุ่มเส่ียง

5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 ของ
อัตราด้วยผู้ปวย
เบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง 
ลดลง

อัตราปว่ยด้วย
โรคเบาหวาน และ
โรคความดันสูง ลดลง

กอง
สาธารณสุข/

กองทนุฯ

12 โครงการชุมชน/หมู่บา้น
ไอโอดีน

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
มีการบริโภคและมีความรู้
เร่ืองเกลือเสริมไอโอดีน
และอาหารเสริมไอโอดีน
ทกุหลังคาเรือน

จัดกิจกรรมรณรงค์
ปอ้งกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนใหป้ระชาชน

5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80  
ประชาชนมีความรู้
และตระหนักใน
การป้องกันโรคขาด
สารไอโอดีน

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและ
ตระหนักในการ
ปอ้งกันควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน

กอง
สาธารณสุข/

กองทนุฯ



13 โครงการลดการใช้เคมี
เกษตร ในกลุ่มเกษตรกร

เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเร่ืองการใช้
สารเคมีเกษตรอย่างถูกต้อง

จัดกิจกรรมรณรงค์การ
ลดใช้เคมีเกษตร ในกลุ่ม
เกษตรกร

10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80  กลุ่ม
เกษตรกรมีความรู้
ความเข้าใจและลด
การใช้สารเคมี

  กลุ่มเกษตรกรมี
ความรู้ความเข้าใจ
และลดความเส่ียง
จากสารเคมีเกษตร

กอง
สาธารณสุข/

กองทนุฯ

14 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ด้วยการแพทย์แผนไทย
(การอบ,ประคบด้วย
สมุนไพร)

เพื่อใหบ้ริการตรวจและ
รักษาโรคเบื้องต้นแก่
ประชาชนด้วยการแพทย์
แผนไทย

ส่งเสริมสุขภาพด้วย
การแพทย์แผนไทย 
ประชาชน 23 หมู่บา้น

10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
การบริการด้าน
แพทย์แผนไทย

ประชาชนได้รับ
บริการ การรักษา
ด้านการแพทย์ให้
ประชาชน

กอง
สาธารณสุข/

กองทนุฯ

15 โครงการอบรมใหค้วามรู้
เร่ืองโรคมะเร็ง

เพื่อลดความเส่ียงต่อการ
เกิดโรคมะเร็ง

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้เร่ืองโรคมะเร็งให้
ประชาชน

10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความรู้และ
ตระหนกถึง
โรคมะเร็ง

ประชาชนไม่เจ็บปว่ย
ด้วยโรคมะเร็ง

กองสาธารณสุข

16 โครงการอบรมปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพผู้ปว่ยโรค
เร้ือรัง

เพื่อกระตุ้นใหผู้้ปว่ยโรค
เร้ือรังปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพใหดี้ขึ้น

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพผู้ปว่ยโรคเร้ือรัง

10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง
สามารถเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ
ให้ดีขึ้น

ผู้ปว่ยโรคเร้ือรัง
สามารถปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพให้
ดีขึ้น

กอง
สาธารณสุข 

กองทนุฯ

17 โครงการรณรงค์ปอ้งกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก

เพื่อปอ้งกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกในชุมชน

จัดกิจกรรมรณรงค์
ปอ้งกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกภายในชุมชน

10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ไม่
พบผู้ปว่ยโรค
ไข้เลือดออกใน
ชุมชน

ไม่พบผู้ปว่ยโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน

กองสาธารณสุข

18 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้
การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ

ใหป้ระชาชนน าเสนอ
ผลงานการดูแลสุขภาพ 
และแลกเปล่ียนเรียนรู้
ด้านการดูแลสุขภาพ

จัดกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้การดูแลสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ

10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้สูงอายุได้
แลกเปล่ียนความรู้
เร่ืองการดูแล
สุขภาพให้ดียิ่งขึ้น

เกิดนวตักรรมการ
ดูแลสุขภาพ

กองสาธารณสุข



19 โครงการสร้างพื้นที่ปลอด
โรคพษิสุนัขบา้

เพื่อปอ้งกันและควบคุม
โรคพษิสุนัขบา้ในเขต
เทศบาลต าบลจันจวา้

จัดกิจกรรมสร้างพื้นที่
ปลอดโรคพษิสุนัขบา้
ภายในชุมชน

10,000 10,000 10,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์
จากการปอ้งกัน
และควบคุมโรค
พษิสุนัขบา้

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะสุข
ครบถ้วนและทั่วถึง 
และมีสุขภาพอนามัย
ที่ดี

กองสาธารณสุข

20 โครงการพฒันาศักยภาพ
อาสาปศุสัตวเ์ทศบาลต าบล
จันจวา้

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน
การปฏบิติังานของอาสา
ปศุสัตวเ์ทศบาลต าบล
จันจวา้

จัดกิจกรรมพฒันา
ศักยภาพอาสาปศุสัตว์
เทศบาลต าบลจันจวา้ 
จ านวน 55  คน

10,000 10,000 10,000  ร้อยละ 80 ของ
อาสาปศุสัตวม์ี
ศักยภาพในการ
ปฏบิติังานมาก
ยิ่งขึ้น

อาสาปศุสัตวม์ี
ศักยภาพในการ
ปฏบิติังานในพื้นที่
เทศบาลต าบลจันจวา้

กองสาธารณสุข

21 โครงการอบรมแกนน า
ประชาชนเพื่อจัดท าแผน
สุขภาพชุมชน

เพื่อจัดท าแผนสุขภาพ
ชุมชน

แกนน าประชาชน 23 
หมู่บา้น

10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
หมู่บา้นได้ความรู้
ในการอบรม

23หมู่บา้นมีแผน
สุขภาพชุมชน

กองสาธารณสุข

22 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พฒันาศักยภาพเพื่อพฒันา
ศักยภาพการปฏบิติังาน
ด้านสาธารณสุขส่ิงแสดล้อม

เพื่อใหค้ณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทสบาล และ
เจ้าหน้าที่เทศบาล มี
ความรู้ในการปฏบิติังาน
ด้านสาธารณะสุขและ
ส่ิงแวดล้อมเพื่มขึ้น

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลและ 
เจ้าหน้าที่เทศบาล

10,000 10,000 10,000 ร้อยละ80ของ
ผู้บริหารสมาชิก 
เจ้าหน้าที่เทศบาลมี
ศักยภาพการ
ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณะสุข 
ส่ิงแวดล้อม

การด าเนินงานด้าน
สาธารณะสุขและ
ส่ิงแวดล้อมมี
ประสิทธภิาพมากขึ้น

กองสาธารณสุข

23 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พฒันาศักยภาพแกนน า
ชุมชน อสม.ในการควบคุม
และปอ้งกันโรค

เพื่อพฒันาคุณภาพผู้ท า
หน้าที่ดูแลสุขภาพใน
ชุมชน/หมู่บา้น

แกนน าชุมชน/อสม.23
หมู่บา้น

10,000 10,000 10,000 ร้อยละ80ของ
ผู้ท าหน้าที่ได้
พฒันาศักยภาพ
แกนน าชุมชน

ผู้ท าหน้าที่ดูแลสุขภาพใช
ชุมชนมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานด้สนการ
ป้องกันควบคุมโรคเพิ่มชึ้น

กองสาธารณสุข



24 โครงการสตรีไทยร่วมใจ
ต้านภยัโรคมะเร็งเต้านม

เพื่อใหส้ตรีอายุ30ปขีึ้นไป
มีความรู้และสามรถตรวจ
คัดกรองโรคมะเร็งเต้านม
เองได้ถูกวธิี

ประชาชน 23 หมู่บา้น 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ80 ของ
สตรีมีความรู้
เกี่ยวกับ
โรคมะเร็งเต้านม
ได้ถูกวธิี

สตรีอายุ30ปขีึ้นไป
ได้รับการคัดกรออง
โรคมะเร็งเต้านม

กอง
สาธารณสุข
กองทนุฯ

25 โครงการพฒันาศักยภาพ
ผู้ดูแลผู้พกิารและผู้สูงอายุ

เพื่อพฒันาศักยภาพผู้ดูแล
ผู้พกิารและผู้สูงอายุ

ผู้ดูแลและผู้พกิารและ
ผู้สูงอาย2ุ3หมู่บา้น

10,000 10,000 10,000 ร้อยละ80ของ
ผู้ดูแลผู้พกิาร
และผู้สูงอายุได้
พฒันาศักยภาพ

ผู้พกิารและผู้สูงอายุ
ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง

กอง
สาธารณสุข
กองทนุฯ

26 โครงการหนูน้อยฟนัดี เพื่อปอ้งกันโรคฟนัผุใน
เด็กอาย9ุเดือน-3ปคีร่ึง

เด็กอาย9ุเดือน-3ปคีร่ึง 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ80ของ
เด็กอาย9ุเดือน-
3ปคีร่ึงได้รับการ
ปอ้งกันฟนัผุ

เด็กอาย9ุเดือน-3ปี
คร่ึงไม่เกิดโรคฟนัผุ

กอง
สาธารณสุข/
กองการศึกษา

กองทนุฯ

27 โครงการปอ้งกันโรค มือ 
เทา้ ปาก ในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

เพื่อปอ้งกันโรคมือ เทา้ 
ปาก ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เด็กในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กของเทศบาลต าบล
จันจวา้

10,000 10,000 10,000 ร้อยละ80ของ
เด็กเล็กได้รับ
การปอ้งกันโรค
มือ เทา้ ปาก

ไม่พบโรคมือ เทา้ 
ปาก ในศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

กอง
สาธารณสุข/
กองการศึกษา

กองทนุฯ

28 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
 0-3ปี

เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็ก
อาย0ุ-3ปใีนศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

เด็กในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กของเทศบาลต าบล
จันจวา้

10,000 10,000 10,000 ร้อยละ80ของ
เด็กอาย0ุ-3ปมีี
สุขภาพดี

เด็กในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กมีสุขภาพดี

กอง
สาธารณสุข/

กองทนุฯ

29 โครงการผู้สูงวยัใส่ใจสุขภาพ เพื่อใหผู้้สูงอายุสามารถ
ดูแลสุขภาพตนเองได้
อย่างถูกต้อง

ผู้สูงอาย2ุ3หมู่บา้น 200
คน

5,000 5,000 5,000 ร้อยละ80ของ
ผู้สูงอายุใส่ใจใน
เร่ืองสุขภาพมาก
ขึ้น

ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี กอง
สาธารณสุข/

กองทนุฯ



30 โครงการอบรมปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพผู้ปว่ย
โรคเบาหวานและโรคความ
ดันโรหติสูงโดยคู่หดููแล
สุขภาพ

เพื่อกระตุ้นใหผู้้ปว่ย
โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหติสูง
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพใหดี้ขึ้น

อบรมปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพผู้ปว่ย
ประชาชน 23 หมู่บา้น

10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้สูงอายุได้
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรม
สุขภาพผู้ปว่ย

ผู้ปว่ยโรคเบาหวาน
และโรคความดดัน
โรหติสูงสามารถ
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพได้

กอง
สาธารณสุข/

กองทนุฯ

31 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากส าหรับผู้สูงอายุ

เพื่อใหผู้้สูงอายุมีความรู้
เร่ืองการดูแลสุขภาพช่อง
ปากที่ถูกต้อง

ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
ส าหรับผู้สูงอายุ 23 
หมู่บา้น 200 คน

10,000 10,000 10,000 ร้อยละ80ของ
ผู้สูงอายุมีความรู้
เร่ืองการดูแล
สุขภาพช่องปาก

ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
ช่องปากที่ดี

กอง
สาธารณสุข/

กองทนุฯ

32 โครงการโรงเรียนปลอด
ลูกน้ ายุงลาย
 

เพื่อรณรงค์ปอ้งกันก าจัด
ลูกน้ ายุงลาย และให้
นักเรียนได้เรียนรู้วธิกีาร
ปอ้งกันยุงและการเกิด
ลูกน้ าทั้งในโรงเรียนและที่
บา้น

จัดกิจกรรมรณรงค์การ
ก าจัดลูกน้ ายุงลายทั้งที่
บา้นและโรงเรียนแก่เด็ก
นักเรียน
 

5,000 5,000 5,000 ร้อยละ90ของ
นักเรียนได้
เรียนรู้การ
ปอ้งกันยุงและ
การเกิดลูกน้ า

ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะสุข
ครบถ้วนและทั่วถึง 
และมีสุขภาพอนามัย
ที่ดี

กองการศึกษา

33 โครงการรณรงค์ปอ้งกันโรค
เอดส์

เพื่อรณรงค์ปอ้งกันโรค
เอดส์

จัดกิจกรรมใหค้วามรู้
ด้านปอ้งกันโรคเอดส์

10,000 10,000 10,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

จ านวนผู้ติดเชื้อลด
น้อยลง

สาธารณสุข/
กองทนุฯ

34 โครงการส่งเสริมการใช้
จักรยานในชีวติประจ าวนั

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
ได้ใช้จักรยานมากขึ้น

ส่งเสริมการใช้จักรยาน
ในชีวติประจ าวนั

5,000 5,000 5,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ประชาชนมีการใช้
จักรยานใน
ชีวติประจ าวนั

สาธารณสุข/  
 กองทนุฯ

35 โครงการอบรมใหค้วามรู้
เร่ืองพยาธใิบไม้ในตับและ
มะเร็งทอ่น้ าดี

เพื่อใหค้วามรู้เร่ืองพยาธิ
ใบไม้ในตับและมะเร็งทอ่
น้ าดี

จัดกิจกรรมใหค้วามรู้
เร่ืองพยาธใิบไม้ในตับ
และมะเร็งทอ่น้ าดี

5,000 5,000 5,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ประชาชนมีความรู้
และปอ้งกันตนเอง
จากพยาธใิบไม้ในตับ
และมะเร็งทอ่น้ าดีได้

สาธารณสุข/  
 กองทนุฯ



36 โครงการโรงเรียนพอ่แม่ เพื่อใหค้วามรู้ในเร่ืองการ
ปฏบิติัตัวขณะต้ังครรภ ์
การปฏบิติัตัวหลังคลอด
แก่หญิงต้ังครรภแ์ละหญิง
หลังคลอด

จัดกิจกรรมความรู้ใน
เร่ืองการปฏบิติัตัวขณะ
ต้ังครรภ ์การปฏบิติัตัว
หลังคลอดแก่หญิง
ต้ังครรภแ์ละหญิงหลัง
คลอด

5,000 5,000 5,000 ร้อยละ80 ของ
หญิงต้ังครรภ์
,หญิงหลังคลอด
ได้ประโยชน์

หญิงต้ังครรภ์,หญิง
หลังคลอดปฏบิติัตัว
ได้ถูกต้อง

สาธารณสุข/  
 กองทนุฯ

37 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
พฒันาศักยภาพที่เปน็
ประโยชน์แก่ชุมชนและ
กิจกรรมด้านนันทนาการ
ผู้สูงอายุ

จัดกิจกรรมด้าน
นันทนาการผู้สูงอายุ

10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้สูงอายุที่เข้า
ร่วมกิจกรรม

ผู้สูงอายุได้เข้าร่วม
กิจกรรมด้าน
นันทนาการต่างๆใน
โรงเรียนผู้สูงอายุ

ส านักปลัด

38 โครงการอาหารสะอาด     
รสชาดอร่อย

เพื่อใหป้ระชาชนบริโภค
อาหารที่ถูกสุขลักษณะ
และปลอดภยั

จัดกิจกรรมการบริโภค
อาหารที่ถูกสุขลักษณะ
และปลอดภยั

5,000 5,000 5,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ประชาชนบริโภค
อาหารที่ถูก
สุขลักษณะและ
ปลอดภยั

กอง
สาธารณสุขฯ

39 โครงการรณรงค์ปอ้งกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์
และการต้ังครรภไ์ม่พร้อม
ในวยัรุ่น

เพื่อรณรงค์ปอ้งกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์
และการต้ังครรภไ์ม่พร้อม
ในวยัรุ่น

จัดกิจกรรมรณรงค์
ปอ้งกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพนัธแ์ละการ
ต้ังครรภไ์ม่พร้อมในวยัรุ่น

10,000 10,000 10,000 ร้อยละ80ของ
นักเรียนได้
ประโยชน์

นักเรียนโรงเรียนใน
เขตเทศบาลต าบล 
จันจวา้

กอง
สาธารณสุขฯ

40 โครงการเยี่ยมบา้น เพื่อติดตามเยี่ยมหญิง
ต้ังครรภ ์มารดา ทารก
หลังคลอด ผู้ปว่ย ผู้พกิาร 
ผู้สูงอายุ ผู้ปว่ยติดเตียง

เยี่ยมหญิงต้ังครรภ ์
มารดา ทารกหลังคลอด 
ผู้ปว่ย ผู้พกิาร ผู้สูงอายุ

5,000 5,000 5,000 ร้อยละ80ของหญิง
ต้ังครรภ์ มารดา 
ทารกหลังคลอด 
ผู้ป่วย ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ ได้รับการ
เยี่ยมบ้าน

หญิงต้ังครรภ ์มารดา
 ทารกหลังคลอด 
ผู้ปว่ย ผู้พกิาร 
ผู้สูงอายุ ได้รับการ
เยี่ยมบา้น

กอง
สาธารณสุขฯ



41 โครงการนักสืบสายน้ า เพื่อเปน็การเฝ้าระวงั
คุณภาพแหล่งน้ าสาธารณะ

จัดกิจกรรมเฝ้าระวงั
คุณภาพน้ าของนักเรียน

        5,000         5,000          5,000 ร้อยละ80ของ
นักเรียนได้มี
จิตส านึกในการ
อนุรักษแ์หล่งน้ า

คุณภาพน้ า
สาธารณะดีขึ้น
สามารถใช้ประโยชน์
ได้

สาธารณสุข 
ฯ/กองศึกษา

42 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
ส าหรับผู้สูงอายุ

เพื่อใหผู้้สูงอายุมีความรู้
เร่ืองโภชนาการ

ส่งเสริมโภชนาการ
ส าหรับผู้สูงอายุ

        5,000         5,000          5,000 ร้อยละ 80 
ผู้สูงอายุได้
ประโยชน์

ผู้สูงอายุบริโภค
อาหารที่เหมาะสม
กับวยั

กอง
สาธารณสุขฯ

กองทนุฯ

43 โครงการส่งเสริมการใช้
สมุนไพรพื้นบา้น

เพื่อส่งเสริมการใช้
สมุนไพรพื้นบา้น

ส่งเสริมการใช้สมุนไพร
พื้นบา้น

        5,000         5,000          5,000 ร้อยละ80 
ประชาชนได้
ประโยชน์

ประชาชนมีการใช้
สมุนไพรพื้นบา้นใน
การรักษาโรค

กอง
สาธารณสุขฯ

กองทนุฯ

44 โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอด
โรค

เพื่อปอ้งกันการเกิด
โรคติดต่อในศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

จัดกิจกรรมรณรงค์
ปอ้งกันการเกิดโรคติดต่อ
ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

        5,000         5,000          5,000 ร้อยละ 80 
นักเรียนได้
ประโยชน์

ไม่เกิดโรคติดต่อใน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

กอง
สาธารณสุขฯ

กองทนุฯ

45 โครงการสนับสนุนการ
พฒันาสาธารณสุขมูลฐาน
ในชุมชน(อุดหนุนหมู่บา้น)

เพื่อสนับสนุนสาธารณสุข
มูลฐานในชุมชน

อุดหนุนงบประมาณ    
อสม. ประจ าหมู่บา้น ๆ 
 ละ 7,500 บาท จ านวน
 23 หมู่บา้น

172,500 172,500 172,500 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
การบริการด้าน
สาธารณสุข
อย่างทั่วถึง

ประชาชนได้รับ
บริการด้าน
สาธารณสุขอย่างทั่วถึง

กองสาธารณสุข

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ ของโครงการ ผลผลิตที่คาดว่า 2559 2560 2561 จะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

จะได้รบั (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด   (KPI)

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อเปน็เมืองน่าอยู่
3.2 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจัดสวสัดิการสังคม การสังคมสงเคราะห ์และความมั่นคงของมนุษย์



1 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้
แก่อาสาสมัครดูและผู้สูงอายุ

เพื่อสร้างขวญัและ
ก าลังใจที่ดีแก่ผู้สูงอายุ
และผู้ยากไร้ในการด าเนิน
ชีวติ

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและ
ด าเนินการดูแลผู้สูงอายุ
ด้วยยจิตอาสา

        5,000         5,000          5,000  ร้อยละ80 ของ
ผู้สูงอายุมีขวญั
และก าลังใจที่ดี

ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้
มีขวญัและก าลังใจใน
การด าเนินชีวติ

 ส านักปลัด   
งานสวสัดิการ
และสังคม

2 โครงการเยี่ยมบา้นผู้ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลต าบลจันจวา้

เพื่อเปน็การสร้างขวญั
และก าลังใจใหก้ับผู้ยากไร้
 ผู้ด้อยโอกาส

ออกเยี่ยมบา้นผู้ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลต าบลจันจวา้

        5,000         5,000          5,000  ร้อยะละ 80 
ของผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสมี
ขวญัและก าลังใจ

ผู้ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาสมีขวัญและ
ก าลังใจที่ดี มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

 ส านักปลัด   
งานสวสัดิการ
และสังคม

3 โครงการสนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ

เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ
และสร้างขวญัก าลังใจที่ดี
แก่ผู้สูงอายุ

สนับสนุนงบประมาณ
เบี้ยยังชีพใหแ้ก่ผู้สูงอายุ

  2,502,000   2,502,000    2,502,000  ร้อยละ80  ของ
ผู้สูงอายุมี
สุขภาพชีวติและ
สร้างขวญัและ
ก าลังใจที่ดี

ผู้สูงอายุมีขวญั
ก าลังใจในการด ารง
ชีพ มีคุณภาพชีวติที่ดี

 ส านักปลัด   
งานสวสัดิการ
และสังคม

4 โครงการสนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้พกิาร

เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ
และสร้างขวญัก าลังใจที่ดี
แก่ผู้พกิาร

สนับสนุนงบประมาณ
เบี้ยยังชีพใหแ้ก่ผู้พกิาร

    366,000     366,000      366,000  ร้อยละ80ของผู้
พกิารมีคุรภาพ
ชีวติและสร้าง
ขวญัและ
ก าลังใจที่ดี

ผู้พกิารมีขวญัก าลังใจ
ในการด ารงชีพ มี
คุณภาพชีวติที่ดี

ส านักปลัด   
งานสวสัดิการ
และสังคม

5 โครงการสนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้ติดเชื้อเอดส์

เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ
และสร้างขวญัก าลังใจที่ดี
แก่ผู้ติดเชื้อ

สนับสนุนงบประมาณ
เบี้ยยังชีพใหแ้ก่ผู้ติดเชื้อ

    270,000     270,000      270,000  ร้อยละ80ของผู้
ติดเชื้อได้เบี้ยยัง
ชีพผู้ติดเชื้อ

ผู้ติดเชื้อมีขวญั
ก าลังใจในการด ารง
ชีพ มีคุณภาพชีวติที่ดี

ส านักปลัด   
งานสวสัดิการ
และสังคม



6 โครงการเยื่ยมบา้นผู้พกิาร/
ผู้สูงอาย/ุผู้ปว่ยเอดส์ในเขต
เทศบาล

เพื่อสร้างขวญัและ
ก าลังใจที่ดีแก่ผู้สูงอายุ ผู้
พกิาร ผู้ปว่ยเอดส์

จัดกิจกรรมออกเยี่ยม
บา้นและมอบอุปกรณ์
ปจัจัยพื้นฐานในการ
ด ารงชีพ

    100,000     100,000 100,000 ร้อยละ80ของผู้
พกิาร,ผู้ปว่ย,
ผู้สูงอายุมีขวญั
และก าลังใจ
ช่วยเหลือตัวเอง
ได้

ผู้สูงอายุสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ มี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

ส านักปลัด   
งานสวสัดิการ
และสังคม

7 โครงการจัดกิจกรรมผู้พกิาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้
แลกเปล่ียนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบ าบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพและความสามารถ
ด้านต่างๆ

จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้
และทักษะในการดูแลตนเอง
และผู้พิการของคนใน
ครอบครัว

5,000 5,000 5,000 ร้อยละ80ของผู้
พิการได้แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบ าบัด
และฟื้นฟูสมรรถภาพ

ผู้พกิาร สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ มี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

ส านักปลัด   
งานสวสัดิการ
และสังคม

8 โครงการกองทนุสวสัดิการ
ชุมชนคน    จันจวา้ไม่ทิ้งกัน

เพื่อสร้างขวญัและ
ก าลังใจที่ดีแก่ผู้สูงอายุ ผู้
พกิาร ผู้ปว่ยเอดส์ และผู้
ยากไร้ในการด าเนินชีวติ

จัดกิจกรรมมอบส่ิงของใช้ที่
จ าเป็นในการด ารงชีพ 
สวัสดิการสังคม และบริการ
ต่าง ๆแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ80ของ
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร
 ผู้ปว่ยเอดส์ 
และผู้ยากไร้ได้มี
ก าลังใจที่ดี

ผู้ยากไร้ ผู้พกิาร 
ผู้สูงอายุ สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ มี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

ส านักปลัด   
งานสวสัดิการ
และสังคม

9 โครงการฟื้นฟแูละปรับปรุง
ศูนย์สงเคราะหป์ระจ า
หมู่บา้น

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม  และ
ใหม้ีชีวติความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น

จัดกิจกรรมฟื้นฟแูละ
ปรับปรุงศูนย์สงเคราะห์
ประจ าหมู่บา้น

      10,000       10,000        10,000 ร้อยละ80ของ
ผู้สูงอายุได้ท า
กิจกรรมและมี
ชีวติที่ดีขึ้น

มีศูนย์ฟื้นฟใูนเขต
เทศบาลได้รับ
สวสัดิการได้ทั่วถึง

ส านักปลัด   
งานสวสัดิการ
และสังคม

10 โครงการส่งเสริมอาชีพให้
ความรู้แก่ผู้พกิาร  
ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ ใน
เขตเทศบาลต าบล          
จันจวา้

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม  และ
ใหม้ีชีวติความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น

จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  
ผู้สูงอายุ ต าบลจันจว้า

10,000       10,000        10,000  ร้อยละ 80 ของ
ผู้พกิาร  
ผู้ด้อยโอกาส  
ผู้สูงอายุ

ผู้ยากไร้ ผู้พกิาร 
ผู้สูงอายุมีรายได้ มี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

ส านักปลัด   
งานสวสัดิการ
และสังคม



11 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ใหแ้ก่ผู้พกิาร  ผู้ด้อยโอกาส 
 ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล   
 ต าบลจันจวา้ใต้

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม  และ
ใหม้ีชีวติความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น

จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  
ผู้สูงอายุ ต าบลจันจว้าใต้

10,000       10,000        10,000  ร้อยละ 80 ของ
ผู้พกิาร  
ผู้ด้อยโอกาส  
ผู้สูงอายุ

ผู้ยากไร้ ผู้พกิาร 
ผู้สูงอายุมีรายได้ มี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

ส านักปลัด   
งานสวสัดิการ
และสังคม

12 โครงการจัดสวสัดิการสังคม
ต าบลน าร่อง

เพื่อส่งเสริมสวสัดิการ
ใหก้ับผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาล  และเปน็ต าบล
น าร่องในการจัด
สวสัดิการสังคม

จัดต้ังกองทุนและจัด
สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก
กองทุน และท ากิจกรรม
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ90ของ
ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับสวสัดิการ 
สัมคม

ผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลได้รับ
สวสัดิการได้ทั่วถึง

ส านักปลัด   
งานสวสัดิการ
และสังคม

13 โครงการจัดต้ังและพฒันา
ศูนย์บริการทางสังคมแบบ
มีส่วนร่วม

เพื่อแก้ไขปญัาหาต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ้นในชุมชน

จัดต้ังและพฒันา
ศูนย์บริการทางสังคม
แบบมีส่วนร่วมเทศบาล
ต าบลจันจวา้

      50,000       50,000        50,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมใน
ศูนย์บริการทาง
สังคม

ประชาชนในชุมชน
ทกุกลุ่มได้ช่วยกัน
แก้ไขปญัหาทางสังคม
ได้

ส านักปลัด   
งานสวสัดิการ
และสังคม

14 โครงการเทศบาลเคล่ือนที่
พบประชาชน

เพื่อพฒันาประสิทธภิาพ
ในการใหบ้ริการแก่
ประชาชนอย่างทั่วถึงทกุ
พื้นที่

จัดกิจกรรมให้บริการ
สาธารณะด้านต่าง ๆ ของ
เทศบาลฯ  แก่ประชาชนทุก
หมู่บ้าน เช่น ตัดผม ซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน ช าระ
ภาษี ฉีดวัคซีนสัตว์เล้ียง ฯลฯ

      50,000       50,000        50,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม

ประชาชนได้รับ
บริการที่มี
ประสิทธภิาพและ
ทั่วถึง

ส านักปลัด   
งานพฒันา
ชุมชน

15 โครงการพฒันาศักยภาพ
กลุ่มพฒันาสตรีต าบลในเขต
เทศบาลต าบลจันจวา้

เพื่อพฒันาศักยภาพกลุ่ม
สตรีในเขตเทศบาลต าบล
จันจวา้

อุดหนุนงบประมาณ  กลุ่ม
พัฒนาสตรีต าบลจันจว้าและ
ต าบลจันจว้าใต้ ต าบลละ 
10,000 บาท

      20,000       20,000        20,000  ร้อยละ80ของ
สตรีภายในต าบล
ได้พฒันา
ศักยภาพ

กลุ่มพฒันาสตรีได้ท า
กิจกรรม

ส านักปลัด   
งานพฒันา
ชุมชน

16 โครงการพฒันาศักยภาพ
กลุ่มพฒันาสตรีหมู่บา้นใน
เขตเทศบาลต าบลจันจวา้

เพื่อพฒันาศักยภาพกลุ่ม
สตรีภายหมู่บา้นในเขต
เทศบาลต าบลจันจวา้

อุดหนุนงบประมาณ  
คณะกรรมการกลุ่มพัฒนา
สตรีหมู่บ้าน ๆ ละ 5,000 บาท

    115,000     115,000      115,000  ร้อยละ80ของ
สตรีภายใน
หมู่บา้นได้
พฒันาศักยภาพ

กลุ่มพฒันาสตรีได้ท า
กิจกรรม

 ส านักปลัด   
งานพฒันา
ชุมชน



17 โครงการจัดกิจกรรมเนื่อง
ในวนัสตรีสากล

เพื่อพฒันาศักยภาพกลุ่ม
สตรีในเขตเทศบาลต าบล
จันจวา้

อุดหนุนงบประมาณ  
คณะกรรมการพฒันา
สตรีอ าเภอแม่จัน

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มสตรีได้ท า

กิจกรรมเนื่องใน
วนัสตรีสากล

กลุ่มพฒันาสตรีได้ท า
กิจกรรม

ส านักปลัด   
งานพฒันา
ชุมชน

18 โครงการจัดกิจกรรมเนื่อง
ในวนัแม่แหง่ชาติ

เพื่อพฒันาศักยภาพกลุ่ม
สตรีในเขตเทศบาลต าบล
จันจวา้

อุดหนุนงบประมาณ  
คณะกรรมการพฒันา
สตรีอ าเภอแม่จัน

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ80  ของ
สตรีได้ท า

กิจกรรมในวนั
แม่แหง่ชาติ

กลุ่มพฒันาสตรีได้ท า
กิจกรรม

ส านักปลัด   
งานพฒันา
ชุมชน

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ ของโครงการ ผลผลิตที่คาดว่า 2559 2560 2561 ที่รบัผิดชอบ

จะได้รบั (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝึกอบรม อปพร. เพื่อพฒันาศักยภาพของ

สมาชิก อปพร.ในการ
ปฏบิติังาน

จัดกิจกรรมฝึกอบรม อป
พร.

50,000      50,000      50,000        ร้อยละ 80 ของ
สมาชิก อปพร. 
เข้ารับการ
ฝึกอบรม

สมาชิก อปพร.มี
ศักยภาพในการ
ปฏบิติังาน

     ส านักปลัด
       งาน

ปอ้งกันและ
บรรเทาสา
ธารณภยั

2 โครงการฝึกอบรมทบทวน 
อปพร.

เพื่อพฒันาศักยภาพของ
สมาชิก อปพร.ในการ
ปฏบิติังาน

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ทบทวน อปพร.

10,000      10,000      10,000        ร้อยละ 80 ของ
สมาชิก อปพร. 
เข้ารับการ
ฝึกอบรม

สมาชิก อปพร.มี
ศักยภาพในการ
ปฏบิติังาน

     ส านักปลัด
        งาน
ปอ้งกันและ
บรรเทาสา
ธารณภยั

3 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธภิาพการปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภยั

เพื่อพฒันาศักยภาพใน
การปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณภยั

จัดกิจกรรมฝึกอบรม อป
พร.และอาสาสมัครฯ 
ภายในพื้นที่

10,000      10,000      10,000        ร้อยละ 80 ของ
อปพร.และ
อาสาสมัครฯ 
เข้ารับการ
ฝึกอบรม

การด าเนินงานด้าน
การปอ้งกันและ
บรรเทาฯ มีศักยภาพ
ในการปฏบิติังาน

     ส านักปลัด
        งาน
ปอ้งกันและ
บรรเทาสา
ธารณภยั

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อเปน็เมืองน่าอยู่
3.3 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและสนับสนุนการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั  การปอ้งกันและการแก้ไขปญัหายาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั



4 โครงการจัดกิจกรรมวนั 
อาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่าย
พลเรือน(วนั อปพร.)

เพื่อร าลึกถึงการจัดต้ัง   
อปพร.และสร้างขวญั
ก าลังใจใหส้มาชิก อปพร.

จัดกิจกรรมวนั อปพร. 
แหง่ชาติ วนัที่ 22 
มีนาคมของทกุปี

10,000      10,000      10,000        ร้อยละ 80 ของ
อปพร.เข้าร่วม
กิจกรรม

 อปพร.มีขวญั
ก าลังใจที่ดีในการ
ปฏบิติังาน

     ส านักปลัด
        งาน
ปอ้งกันและ
บรรเทาสา
ธารณภยั

5 โครงการด าเนินงาน
ช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่
เกิดจาก         สาธารณภยั

เพื่อใหค้วามช่วยเหลือ
เบื้องต้นแก่ราษฎที่ประสบ
เหตุ                 สา
ธารณภยัต่างๆ

ด าเนินงานช่วยเหลือ
และบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ที่เกิดจาก        สา
ธารณภยั

50,000      50,000      50,000        ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
ช่วยเหลือ

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือและ
บรรเทาความ
เดือดร้อนจาก   สา
ธารณภยั

     ส านักปลัด
        งาน
ปอ้งกันและ
บรรเทาสา
ธารณภยั

6 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครเตือนภยั 
(มิสเตอร์เตือนภยั)

เพื่อพฒันาศักยภาพของ
อาสาสมัครเตือนภยัใน
การปฏบิติังาน

จัดกิจกรรมฝึกทบทวน
อาสาสมัครเตือนภยั

5,000        5,000        5,000          ร้อยละ 80 
ของทมี
อาสาสมัครเข้า
ร่วมกิจกรรม

ทมีอาสาสมัครเตือน
ภยัมีศักยภาพในการ
ปฏบิติังาน

     ส านักปลัด
        งาน
ปอ้งกันและ
บรรเทาสา
ธารณภยั

7 โครงการฝึกอบรมทบทวน
หนึ่งต าบลหนึ่งทมีกู้ชีพกู้ภยั 
(OTOS)

เพื่อพฒันาศักยภาพของ
อาสาสมัครเตือนภยัใน
การปฏบิติังาน

จัดกิจกรรมฝึกทบทวน
ทมีกู้ชีพกู้ภยั

10,000      10,000      10,000        ร้อยละ 80 
ของทมี
อาสาสมัครกู้ชีพ
กู้ภยัเข้าร่วม
กิจกรรม

ทมีอาสาสมัครทมีกู้
ชีพกู้ภยัมีศักยภาพใน
การปฏบิติังาน

     ส านักปลัด
        งาน
ปอ้งกันและ
บรรเทาสา
ธารณภยั

8 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครดับไฟปา่และ
ซักซ้อมการปอ้งกันภยัไฟปา่

เพื่อพฒันาศักยภาพทมี
อาสาสมัครดับไฟปา่ใน
การปฏบิติังาน

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ทบทวนและซักซ้อมการ
ปอ้งกันไฟปา่ให้
อาสาสมัครดับไฟปา่

10,000      10,000      10,000        ร้อยละ 80 
ของทมีงาน
อาสาสมัครดับ
ไฟปา่เข้าร่วม
ฝึกอบรม

ทมีอาสาสมัครดับไฟ
ปา่มีศักยภาพในการ
ปฏบิติังาน

     ส านักปลัด
        งาน
ปอ้งกันและ
บรรเทาสา
ธารณภยั



9 โครงการฝึกอบรมการใช้
วทิยุส่ือสาร

เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมี
ความรู้ในการใช้วิทยุส่ือสาร
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานป้องกันฯ

จัดกิจกรรมฝึกอบรมการ
ใช้วทิยุส่ือสารใหแ้ก่
พนักงานและอาสาสมัคร

        5,000         5,000          5,000  ร้อยละ 80 ของ
อปพร. เข้าร่วม
ฝึกอบรม

อปพร. มีความรู้ในการใช้
คล่ืนสงเคราะห์ความถี่ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานป้องกันฯ

     ส านักปลัด
        งาน
ปอ้งกันและ
บรรเทาสา
ธารณภยั

10 โครงการฝึกอบรมเตรียม
ความพร้อมการปอ้งกันสา
ธารณภยั (แผ่นดินไหว 
อุทกภยั อัคคีภยั วาตภยั 
โคลนถล่ม)

เพื่อส่งเสริมการ
ปฏบิติังานด้านการ
ปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภยัใหม้ีประสิทธภิาพ

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
เตรียมความพร้อมใน
การปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณภยัทกุประเภท

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ 80  
ของสมาชิก อป
พร. เข้าร่วม
ฝึกอบรม

การปฏบิติังานด้าน
การปอ้งกันและ
บรรเทา        สา
ธารณภยัมี
ประสิทธภิาพ

     ส านักปลัด
        งาน
ปอ้งกันและ
บรรเทาสา
ธารณภยั

11 โครงการติดต้ังสัญญาณ
จราจรและปา้ยเตือน

เพื่อลดการเกิดอุบติัเหตุ
บนทอ้งถนน ประชาชน
ปฏบิติัตามกฎจราจร

ด าเนินการติดต้ัง
สัญญาณจราจรและปา้ย
เตือนตามจุดอันตราย
ต่างๆ เขตเทศบาลต าบล
จันจวา้

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ 80 ของ
จุดอันตราย
ต่างๆมีสัญญาณ
จราจรและปา้ย
เตือน

ลดการเกิดอุบติัเหตุ
บนทอ้งถนน 
ประชาชนปฏบิติัตาม
กฎจราจร

     ส านักปลัด
        งาน
ปอ้งกันและ
บรรเทาสา
ธารณภยั

12 โครงการรณรงค์ลด
อุบติัเหตุช่วงเทศกาลปใีหม่ 
(7 วนัแหง่ความปลอดภยั)

เพื่อลดการเกิดอุบติัเหตุ
บนทอ้งถนน ประชาชน
ปฏบิติัตามกฎจราจร

จัดกิจกรรมรณรงค์
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ ์
ต้ังจุดใหบ้ริการภายใน
เขตเทศบาล       ต าบล
จันจวา้

20,000      20,000      20,000        ร้อยละ 80 ของ
อุบติัเหตุที่ลดลง

ลดการเกิดอุบติัเหตุ
บนทอ้งถนน 
ประชาชนปฏบิติัตาม
กฎจราจร

     ส านักปลัด
        งาน
ปอ้งกันและ
บรรเทาสา
ธารณภยั

13 โครงการอบรมวนิัยจราจร
การขับขี่ปลอดภยั

เพื่อลดการเกิดอุบติัเหตุ
บนทอ้งถนน ประชาชน
ปฏบิติัตามกฎจราจร

จัดกิจกรรมอบรมวนิัย
จราจรใหแ้ก่เยาวชนและ
ประชาชน

5,000        5,000        5,000          ร้อยละ 80 
ของประชาชน
เข้าร่วมอบรม

ลดการเกิดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน ประชาชน
ปฏิบัติตามกฎจราจร

   ส านักปลัด   
งานป้องกันและ
บรรเทา สาธารณ
ภัย

14 โครงการหมู่บา้นสีขาว
ปลอดอบายมุขและ
อาชญากรรม

เพื่อลดปญัหา
อาชญากรรมและอบายมุข
ในเขตชุมชน

จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ 
และเฝ้าระวังการเล่นการ
พนันและมั่วสุมอบายมุข
ร่วมกับชุมชน

5,000        5,000        5,000          ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชิวิตและ
ทรัพย์สิน

   ส านักปลัด   
งานป้องกันและ
บรรเทา สาธารณ
ภัย



15 โครงการฝึกอบรมการ
บริการการระบบแพทย์
ฉุกเฉินเทศบาลต าบลจันจวา้

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยั
ต่างๆ

จัดกิจกรรมอบรมระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน

1,000        10,000      10,000        ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรม

ลดการเกิดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน ประชาชน
ปฏิบัติตามกฎจราจร

   ส านักปลัด   
งานป้องกันและ
บรรเทา สาธารณ
ภัย

16 โครงการส่งเสริมความรู้
ด้านการปอ้งกันสาธารณภยั
 ภยัธรรมชาติ

เพื่อใหค้วามรู้การปอ้งกัน
ภยัต่างๆเบื้องต้น

จัดกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้ด้านการปอ้งกัน
สาธารณภยั ภยัธรรมชาติ

1,000        10,000      10,000        ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรม

ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้
ป้องกันภัยต่างๆอย่างถูก
วิธี

   ส านักปลัด   
งานป้องกันและ
บรรเทา สาธารณ
ภัย

17 โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท ์ 
ระดับทอ้งถิ่น

เพื่อเสริมสร้างความ
สามัคคี  และใหค้วามรู้  
ด้านปกครองของไทยและ
การปกครองส่วนทอ้งถิ่น

จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 
การปกครองของไทยภายใต้
ระบอบประชาธิปไตย สร้าง
จิตส านึกรู้รักสามัคคี และ
เพื่อสร้างความสมานฉันท์

5,000        5,000        5,000         ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความ
ปรองดอง
สมานฉันท์ระดับ
ท้องถิ่นมากขึ้น

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา
 และพระมหากษัตริย์ 
ปฏิบัติตนภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

   ส านักปลัด  
 งานปอ้งกัน
และบรรเทา 
สาธารณภยั

18 โครงการช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายประชาชน ผู้พกิาร
 ผู้ด้อยโอกาสตามหลักเกณฑ์

เพื่อใหค้วามช่วยเหลือ
เบื้องต้นแก่ราษฎที่ยากไร้

ด าเนินงานช่วยเหลือ
และบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ที่ยากไร้

10,000      10,000      10,000        ร้อยละ 80  
ของประชาชนมี
คุณภาพชีวติที่ดี
ขึ้น

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

   ส านักปลัด  
 งานปอ้งกัน
และบรรเทา 
สาธารณภยั

19 โครงการจัดระเบยีบสังคม เพื่อลดปญัหา
อาชญากรรมอบายมุข
และยาเสพติดในเขต
ชุมชนอย่างบรูณาการ

ด าเนินการออกตรวจตรา
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามสถานบริการ/สถาน
บันเทิง/ร้านเกมส์/Internet/
ร้านจ าหน่ายสุรา/บุหร่ี/
หอพัก/สมาคมสนุ้กเกอร์/
สถานที่เด็ก เยาวชน วัยรุ่น
มั่วสุมและก่อความไม่สงบ 
และแรงงานต่างด้าว

10,000      10,000      10,000        ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน 
มากขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชิวติและ
ทรัพย์สิน

   ส านักปลัด  
 งานปอ้งกัน
และบรรเทา 
สาธารณภยั



20 โครงการบริหารจัดการศูนย์
 ศพส.เทศบาลเขตเทศบาล
ต าบลจันจวา้

เพื่อส่งเสริมการปอ้งกัน 
และแก้ไขปญัหายาเสพ
ติดภายในชุมชน

ด าเนินการจัดสถานที่เก็บ
รวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านยา
เสพติด  ประชาสัมพันธ์
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด จัด
ประชุม สัมมนาผู้ปฏิบัติงาน
ด้านยาเสพติดภายในต าบล  
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เดือนละ 1 คร้ัง

10,000      10,000      10,000        ร้อยละ 80 
ของปญัหาการ
ระบาดของยา
เสพติดลดลง

ปญัหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติด
 ภายในเขตเทศบาล
ต าบลจันจวา้ลดลง

กองศึกษา
ศพส.ทต.    

จันจวา้

21 โครงการฝึกอบรมผู้
ประสานพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด

เพื่อส่งเสริมการปอ้งกัน 
และแก้ไขปญัหายาเสพ
ติดภายในชุมชน

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ขยายเครือข่ายผู้
ประสานพลังแผ่นดิน (25
 ตาสับปะรด)

10,000      10,000      10,000        ร้อยละ 80  ของ
ประชาชนเกิด
ความรู้และ
ตระหนักถึงพิษภัย
ของยาเสพติด

ปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด ภายในเขต
เทศบาล

ส านักปลัด

22 โครงการบ าบดัรักษาและ
ฟื้นฟสูมรรถภาพผู้เสพและ
ผู้ติดยาเสพติด

เพื่อส่งเสริมการปอ้งกัน 
และแก้ไขปญัหายาเสพ
ติดภายในชุมชน

ด าเนินการส่งผู้ติดยา
เสพติดไปบ าบดัและ
ฟื้นฟสูภาพที่ศูนย์บ าบดัฯ

10,000      10,000      10,000        ร้อยละ80  ของผู้
บ าบัดรักษาเกิด
ความเข้าใจในพิษ
ภัยของยาเสพติด

ปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด ภายในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า
ลดลง

ส านักปลัด

23 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผน
เกี่ยวกับภยัทางถนน ภยั
ธรรมชาติและสาธารณภยั
ต่างๆแก่ประชาชน

เพื่อลดการเกิดอุบติัเหตุ
บนทอ้งถนน ประชาชน
ปฏบิติัตามกฎจราจรและ  
        สาธารณภยัต่างๆ

ฝึกอบรมซ้อมแผน
เกี่ยวกับภยัทางถนน ภยั
ธรรมชาติและ      สา
ธารณภยัต่างๆแก่
ประชาชน

10,000      10,000      10,000        ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรม

ลดการเกิดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน ประชาชน
ปฏิบัติตามกฎจราจร

   ส านักปลัด   
งานป้องกันและ
บรรเทา สาธารณ
ภัย

24 โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้
ผ่านการบ าบดัและฟื้นฟ ู
คืนคนดีสู่สังคม

เพื่อส่งเสริมการปอ้งกัน 
และแก้ไขปญัหายาเสพ
ติดภายในชุมชน

ด าเนินการฝึกอบรม
อาชีพใหแ้ก่ผู้ผ่านการ
บ าบดัและฟื้นฟู
สมรรถภาพ

10,000      10,000      10,000        ร้อยละ 80  ของผู้
บ าบัดรักษาเกิด
ความเข้าใจในพิษ
ภัยของยาเสพติด

ปญัหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติด
 ภายในเขตเทศบาล
ต าบลจันจวา้ลดลง

ส านักปลัด



25 โครงการปอ้งกันและ
ปราบปรามปญัหายาเสพติด
เชิงรุก

เพื่อส่งเสริมการปอ้งกัน 
และแก้ไขปญัหายาเสพ
ติดภายในชุมชน

จัดกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดภายใน
เขตเทศบาลต าบลจันจว้า

10,000      10,000      10,000        ร้อยละ 80  
ของประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ประโยชน์

ปญัหาการแพร่
ระบาดของ      ยา
เสพติด ภายในเขต
เทศบาลต าบลจันจ
วา้ลดลง

ส านักปลัด

26 โครงการหมู่บา้นสีขาวชุมชน
เข้มแข็งพลังสังคมปอ้งกันยา
เสพติด

เพื่อส่งเสริมการปอ้งกัน 
และแก้ไขปญัหายาเสพ
ติดภายในชุมชน

จัดกิจกรรมให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล
และต่อต้านยาเสพติดภายใน
ครอบครัวตนเองและ
หมู่บ้าน/ชุมชน

10,000      10,000      10,000        ร้อยละ 80  
ของการระบาด
ของยาเสพติดใน
ชุมชนลงลด

ปญัหาการแพร่
ระบาดของ       ยา
เสพติด ภายในเขต
เทศบาลต าบลจันจ
วา้ลดลง

ส านักปลัด

27 โครงการจัดกิจกรรมวนั
ต่อต้านยาเสพติดโลก

เพื่อส่งเสริมการปอ้งกัน 
และแก้ไขปญัหายาเสพ
ติดภายในชุมชน

จัดกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพนัธต่์อต้าน
การใช้ยาเสพติดในชุมชน
 ในวนัที่ 26 มิถุนายน
ของทกุปี

10,000      10,000      10,000        ร้อยละ 80  
ของประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ประโยชน์

ปญัหาการแพร่
ระบาดของ      ยา
เสพติด ภายในเขต
เทศบาลต าบลจันจ
วา้ลดลง

ส านักปลัด

28 โครงการจัดประชุม
ประชาคมหมู่บา้นเพื่อคัด
กรองปญัหายาเสพติดใน
หมู่บา้น

เพื่อส่งเสริมการปอ้งกัน 
และแก้ไขปญัหายาเสพ
ติดภายในชุมชน

ด าเนินการจัดประชุม
ประชาคมหมู่บา้นเพื่อ
คัดกรองผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด

10,000      10,000      10,000        ร้อยละ 80  
ของประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ประโยชน์

ปญัหาการแพร่
ระบาดของ      ยา
เสพติด ภายในเขต
เทศบาลต าบลจันจ
วา้ลดลง

ส านักปลัด

29 โครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะยา
เสพติดประจ าหมู่บา้น

เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม
รวมพลังทางสังคมในการ
ขับเคล่ือนและสนับสนุนการ
แก้ปัญหา พัฒนากลไกให้มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน

อุดหนุนงบประมาณให ้
ศพส. หมู่บา้น จ านวน 
23 หมู่บา้น ๆ ละ 
10,000 บาท

10,000      10,000      10,000        ร้อยละ 80  
ของการระบาด
ของยาเสพติดลง
ลด

ปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด ภายในเขต
เทศบาลต าบล        
จันจว้าลดลง

ส านักปลัด

30 โครงการโครงการจัด
กิจกรรมและรณรงค์ต้านยา
เสพติด

เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม
รวมพลังทางสังคมในการ
ขับเคล่ือนและสนับสนุนการ
แก้ปัญหา พัฒนากลไกให้มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน

อุดหนุนงบประมาณให ้
ศพส. เทศบาลต าบล
จันจวา้

10,000      10,000      10,000        ร้อยละ 80  
ของประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ประโยชน์

ปญัหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติด
 ภายในเขตเทศบาล
ต าบลจันจวา้ลดลง

ส านักปลัด



31 โครงการบริหารจัดการ
แบบบรูณาการศูนย์
ปฏบิติัการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดอ าเภอแม่
จัน(อุดหนุนงบประมาณ 
ศพส.อ.แม่จัน)

เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมรวมพลังทาง
สังคมในการขับเคล่ือน
และสนับสนุนการ
แก้ปญัหายาเสพติด

อุดหนุนงบประมาณ    
ศพส.อ.แม่จัน

10,000      10,000      10,000        ร้อยละ 80  
ของประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ประโยชน์

ปญัหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติด
 ภายในเขตเทศบาล
ต าบลจันจวา้ลดลง

ส านักปลัด

32 โครงการเสริมสร้างพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
(อุดหนุนงบประมาณ    ศพ
ส.จ.เชียงราย)

เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม
รวมพลังทางสังคมในการ
ขับเคล่ือนและสนับสนุนการ
แก้ปัญหายาเสพติด

อุดหนุนงบประมาณ    
ศพส.จ.เชียงราย

10,000      10,000      10,000        ร้อยละ 80  
ของประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ประโยชน์

ปัญหาการแพร่ระบาด
ของ      ยาเสพติด 
ภายในเขตเทศบาลต าบล
จันจว้าลดลง

ส านักปลัด

33 โครงการปอ้งกันเด็กและ
เยาวชนวยัเส่ียงใน
สถานศึกษา(สนับสนุน
โรงเรียน สพฐ.)

เพื่อณรงค์ต่อต้าน/รู้จัก
ปอ้งกัน/ตระหนึกถึงโทษ
ของส่ิงเสพติด

จัดกิจกรรมรณรงค์การ
ต่อต้านการใช้ยาเสพติด
ใหเ้ด็กนักเรียนในโรงเรียน

10,000      10,000      10,000       ร้อยละ 80  ของ
เด็กนักเรียนมี
ความรู้และไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด

นักเรียนมีความสนใจและ
เข้าร่วมกิจกรรมใน
โครงการต่อต้านยาเสพ
ติดและสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้

กองการศึกษา

34 โครงการรณรงค์เพื่อ
ปอ้งกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

เพื่อรณรงค์  ต่อต้าน  รู้จัก
  ปอ้งกันและตระหนักถึง
โทษของส่ิงเสพติด

จัดกิจกรรมปอ้งกันการ
แพร่ระบาดของยาเสพ
ติดภายในโรงเรียน

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ 80  
ของประชาชน
ได้ตระหนักถึง
พษิภยัของยา
เสพติด

การแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดภายใน
โรงเรียนลดลง

กองการศึกษา/
โรงเรียน

เทศบาล 1
โรงเรียน

เทศบาล 2



35 โครงการสนับสนุนชุด
ปฏบิติังานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน
การปฏบิติังานด้าน
ปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภยัภายในชุมชน

จัดหาชุดเคร่ืองแบบ เคร่ือง
แต่งกายส าหรับการ
ปฏิบัติงานของสมาชิก     
อปพร. อาสาสมัครดับเพลิง, 
OTOS , มิสเตอร์เตือนภัย, 
ทหารกองหนุน

50,000      50,000      50,000        ร้อยละ 80 ของ
พนักงานในการ
ปฏิบัติงานด้าน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

มีประสิทธภิาพใน
การปฏบิติังานด้าน
ปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณภยัภายใน
ชุมชน

     ส านักปลัด
   งานปอ้งกัน
และบรรเทาสา
ธารณภยั

36 โครงการจัดหาวสัดุอุปกรณ์
ในงานปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณภยั

เพื่อพฒันาประสิทธภิาพ
ในการปฏบิติังานด้าน
ปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภยั

จัดหาวสัดุอุปกรณ์ใน
งานปอ้งกันและบรรเทา

สาธารณภยั

100,000     100,000     100,000      ร้อยละ 80  ของ
พนักงานในการ
ปฏิบัติงานด้าน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

การปฏบิติังานด้าน
การปอ้งกันและ
บรรเทา       สา
ธารณภยัมี
ประสิทธภิาพ

     ส านักปลัด
   งานปอ้งกัน
และบรรเทาสา
ธารณภยั

37 โครงการจัดหาวสัดุ
อุปกรณ์/ปรับปรุงรถกู้ชีพ
กู้ภยั

เพื่อพฒันาประสิทธภิาพ
ในการปฏบิติังานด้านการ
กู้ชีพกู้ภยั

จัดหาวสัดุอุปกรณ์ใน
การกู้ชีพกู้ภยั

50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80  ของ
การปฏบิติังาน
ด้านกู้ชีพกู้ภยัมี
ประสิทธภิาพ
มากขึ้น

การปฏบิติังานด้าน
การกู้ชีพกู้ภยัมี
ประสิทธภิาพ

     ส านักปลัด
   งานปอ้งกัน
และบรรเทาสา
ธารณภยั

38 โครงการติดต้ังจุดเก็บน้ า
รถดับเพลิงและรถบรรทกุ
น้ า(ประปาหวัแดง) ประจ า
หมู่บา้น ต าบลจันจวา้ และ
จันจวา้ใต้  55 จุด

เพื่อพฒันาระบบการ
จัดเก็บน้ ารถดับเพลิงและ
รถบรรทกุน้ า

ติดต้ังจุดเก็บน้ ารถดับเพลิง
และรถบรรทุกน้ า(ประปาหัว
แดง) ประจ าหมู่บ้าน ต าบล
จันจว้า และจันจว้าใต้ 
จ านวน 55 จุด

20,000 20,000 20,000  ร้อยละ 80 ของ
พนักงานในการ
ปฏิบัติงานด้าน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

มีประสิทธภิาพใน
การปฏบิติังานด้าน
ปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณภยัภายใน
ชุมชน

     ส านักปลัด
   งานปอ้งกัน
และบรรเทาสา
ธารณภยั

39 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
รถดับเพลิง/รถน้ างาน
ปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภยั

เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การปฏบิติังานปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภยั

ปรับปรุงซ่อมแซม
รถดับเพลิงงานปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภยั

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ
งานปอ้งกันฯได้
ประโยชน์

มีประสิทธภิาพใน
การปฏบิติังานด้าน
ปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณภยัภายใน
ชุมชน

   ส านักปลัด  
 งานปอ้งกัน
และบรรเทา 
สาธารณภยั



40 โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข(อุดหนุน ร.ร.บา้น
แม่ค าฝ่ังหมิ่น)

เพื่อปอ้งกันปญัหายาเสพ
ติดในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนและสนับสนุน
ขับเคล่ือนนโยบายของ
รัฐบาล

นักเรียน คณะครู
โรงเรียนบา้นแม่ค าฝ่ัง
หมิ่นและชุมชน

15,000 - - ร้อยละ 80 
นักเรียนได้
ประโยชน์

นักเรีนและเยาวชน
ไม่ใหไ้ปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติดและอบายมุข
ต่าง ๆ

กอง
การศึกษา/
ร.ร.บา้นแม่ค า
ฝ่ังหมิ่น

41 โครงการรักชีวติ  คิดถึงกฎ
จราจร

เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้
เร่ืองกฎจราจรและขับขี่
ปลอดภยั

จัดกิจกรรมใหค้วามรู้
เร่ืองกฎจราจรและการ
ขับขี่ปลอดภยัให้
ประชาชน

10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
อัตราการเจ็บป่วย
จากอุบัติเหตุของ
ประชาชนลดลง

ประชาชนไม่เกิดการ
เจ็บปว่ยด้วย
อุบติัเหตุจราจร

กองสาธารณสุข

42 โครงการเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับพษิภยัของยาเสพติด

เพื่อรณรงค์ใหป้ระชาชน
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

จัดิจกรรมรณรงค์ปอ้งกัน
และต่อต้านยาเสพติดให้
ประชาชนและเยาวชน

10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน ในเขต
เทศบาลได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลจันจวา้
ไม่เสพสารเสพติด

กองสาธารณสุข

43 โครงการส่งเสริมความ
ปลอดภยัและปอ้งกัน
อุบติัเหตุในกลุ่มเด็ก          
 วยัเรียน

เพื่อลดการเกิดอุบติัเหตุ
การใช้รถใช้ถนนในเด็ก
นักเรียน

ส่งเสริมความปลอดภยั
และปอ้งกันอุบติัเหตุใน
กลุ่มเด็ก   วยัเรียน

10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนได้
ประโยชน์

ไม่เกิดอุบติัเหตุจราจร
ในเด็กนักเรียน

สาธารณสุข ฯ 
 กองทนุฯ/   
กองศึกษา

44 โครงการส่งเสริมปฏบิติัการ
เชิงรุกในการใหค้วามรู้
เกี่ยวกับการดับเพลิง
เบื้องต้นแก่พนักงาน
เทศบาลและประชาชนทั่วไป

เพื่อสร้างความเข้าใจใน
ด้านการดับเพลิงและการ
ใช้อุปกรณ์เมื่อเกิดเหตุ
ต่างๆและการปอ้งกันเหตุ
เบื้องต้น

จัดกิจกรรมปฏิบัติการเชิงรุก
ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ดับเพลิงเบื้องต้นแก่พนักงาน
เทศบาลและประชาชนทั่วไป

10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
พนักงานและ
ประชาชนทั่วไป
ได้ประโยชน์

พนักงานและ
ประชาชนทั่วไป
เข้าใจด้านการ
ดับเพลิงเพิ่มขึ้น

ส านักปลัด 
งานปอ้งกันฯ

45 โครงการรับบริจาคโลหติ
และช่วยเหลือราษฏร
ผู้ประสบภยั(อุดหนุนกิ่ง
กาชาดอ าเภอแม่จัน)

เพื่อบริจาคโลหติและ
ช่วยเหลือราษฏร
ผู้ประสบภยั

รับบริจาคโลหติและ
ช่วยเหลือราษฏร
ผู้ประสบภยั(อุดหนุนกิ่ง
กาชาด อ.แม่จัน)

      10,000       10,000        10,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนทั่วไป
ได้ประโยชน์

บริจาคโลหิตและ
ช่วยเหลือราษฏร
ผู้ประสบภัย(อุดหนุนกิ่ง
กาชาดอ าเภอแม่จัน)

ส านักปลัด



46 โครงการติดต้ังกล้องวงจร
ปดิ บริเวณส่ีแยกและหน้า
วดัปา่กุ๊ก  บา้นปา่กุ๊ก  ม.8 
ต.จันจวา้ใต้

เพื่อความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์ในหมู่บา้น

ติดต้ังกล้องวงจรปดิ 
บริเวณส่ีแยกและหน้า
วดัปา่กุ๊ก  บา้นปา่กุ๊ก ม.8
  ต.จันจวา้ใต้

      10,000       10,000        10,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนทั่วไป
ได้ประโยชน์

มีกล้องวงจรปดิเพื่อ
ความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์ใน
หมู่บา้น

ส านักปลัด

47 โครงการปอ้งกันปญัหา
มลพษิหมอกควนัและ      
ไฟปา่

เพื่อรณรงค์ปอ้งกันปญัหา
มลพษิหมอกควนัและไฟ
ปา่ใหล้ดลง

จัดกิจกรรมรณรงค์
ปอ้งกันปญัหามลพษิ
หมอกควนัและไฟปา่ใน
เขตเทศบาลต าบล     
จันจวา้

      10,000       10,000        10,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนทั่วไป
ได้ประโยชน์

ลดปญัหามลพษิ
หมอกควนัและไฟปา่

ส านักปลัด  
งานปอ้งกันฯ

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 2559 2560 2561 ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการจัดการประเมินผล

ผังเมืองรวม/ชุมชน
เพื่อพฒันาระบบการ
จัดท าผังเมืองของต าบล
ใหม้ีประสิทธภิาพ

ด าเนินการจัดการ
ประเมินผลผังเมืองรวม/
ชุมชนในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลจันจวา้

      10,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

การจัดท าผังเมือง
ภายในต าบลเปน็ไป
อย่างมีระบบ

กองช่าง

2 โครงการวางแผนและ
ปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชน
เทศบาลต าบลจันจวา้

เพื่อจัดท าข้อมูลการจัดท า
ผังเมืองรวม  ในการ
พฒันาพื้นที่รับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลจันจวา้

จัดท าข้อมูลการจัดท าผัง
เมืองรวม  ในการพฒันา
พื้นที่รับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลจันจวา้

      10,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

การจัดท าผังเมือง
ภายในต าบลเปน็ไป
อย่างมีระบบ

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวถิีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั
 กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมและขนส่งภายในองค์กรปกครองทอ้งถิ่นเพื่อรองรับ4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แนวทางการพฒันา  พฒันาระบบการจราจร  การจัดท าผังเมือง  และการคมนาคมขนส่ง

 งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด   (KPI)
ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รบั



3 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หนองมโนราหถ์ึง
หนองปา่เมี้ยง(บา้นต้นยาง)
บา้นปา่สักหลวง หมู่ 1 ต.
จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล.
หนองมโนราหถ์ึงหนอง
ปา่เมี่ยง(บา้นต้นยาง)
บา้นปา่สักหลวง หมู่  1 
 ต.จันจวา้ใต้

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

4 โครงการขยายไหล่ทาง
พร้อมฝาปดิรางระบายน้ า
(บา้นนายสม ขยัน)บา้นปา่
สักหลวง หมู่ 1        ต.
จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายไหล่ทางพร้อมฝา
ปดิรางระบายน้ าบา้น
นายสม ขยัน)บา้นปา่สัก
หลวง หมู่ 1 ต.จันจวา้ใต้

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 บอ่ขยะ ถึง ปางควาย  
บา้นปา่สักหลวง หมู่ 1  ต.
จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. บอ่
ขยะ ถึง ปางควาย  บา้น
ปา่สักหลวง หมู่ 1 ต.
จันจวา้ใต้

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

6 โครงการถมหนิคลุกจาก
ทางเข้าบา้นนายก๋วน ติยะ
กวา้ง ถึง สุสาน บา้นปา่สัก
หลวง หมู่ 1 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมหนิคลุกจากทางเข้า
บา้นนายก๋วน ติยะกวา้ง 
ถึง สุสาน บา้นปา่สัก
หลวง หมู่ 1 ต.จันจวา้ใต้

 -  -        20,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายหนองบวั ถึง
หนองปา่เมี้ยง (บา้นต้นยาง)
 บา้นปา่สักหลวง ม. 1 ต.
จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
หนองบวั ถึงหนอง
ปา่เมี้ยง (บา้นต้นยาง) 
บา้นปา่สักหลวง ม. 1 ต.
จันจวา้ใต้

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 ข้างบา้นนายชูศักด์ิ  บา้น
ปา่สักหลวง ม. 1 ต.จันจวา้
ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. ข้าง
บา้นนายชูศักด์ิ  บา้นปา่
สักหลวง หมู่ 1 ต.จันจวา้
ใต้

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง



9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 บริเวณบา้นนางเครือ ลือ
เลิศ บา้นปา่สักหลวง หมู่ 2

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. 
บริเวณบา้นนางเครือ ลือ
เลิศ บา้นปา่สักหลวง หมู่
 2

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 ซอย 18 บา้นปา่สักหลวง  
 หมู่ 2 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
 18 บา้นปา่สักหลวง   
หมู่ 2

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 ซอย 8 บา้นปา่สักหลวง   
หมู่ 2 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
 8 บา้นปา่สักหลวง   หมู่
 2

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 อาคารผลิตน้ าประปาถึง  
ลากูน่า บา้นปา่สักหลวง หมู่
 2      ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. 
อาคารผลิตน้ าประปาถึง
ลากูน่า บา้นปา่สักหลวง
 หมู่ 2

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ 80ของ
ประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

13 โครงการขยายไหล่ทางและ
วางทอ่พร้อมฝาปดิจากสาม
แยกหน้าบา้น นายสวาท 
กัลยาณกุล ถึง บา้นนาย
แถลง ปงิยอง บา้นปา่บง
หลวง หมู่ 3         ต.จันจ
วา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายไหล่ทางและวาง
ทอ่พร้อมฝาปดิจากสาม
แยกหน้าบา้น นายสวาท
 กัลยาณกุล ถึง บา้น
นายแถลง ปงิยอง

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

14 โครงการขยายถนน ค.ส.ล. 
สายทาง บา้นปา่บงหลวง  
ม.3 - บา้นแม่ค าฝ่ังหมิ่น   
ม.9            ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายถนน ค.ส.ล. สายทาง 
บ้านป่าบงหลวง  ม.3 - บ้าน
แม่ค าฝ่ังหมิ่น   ม.9  ต.จันจ
ว้าใต้

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

     กองช่าง   
(อบจ.เชียงราย)



15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน ลูกรังเส้นบา้นปา่บง 
หมู่ 3 เชื่อบา้นหนองครก 
หมู่ 6      ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
ลูกรังเส้นบา้นปา่บง หมู่ 
3 เชื่อบา้นหนองครก หมู่
 6 ต.จันจวา้ใต้

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 จากบา้นนางจินดานันท ์
จันทร ถึงหนองเขียว บา้น
กิ่วพร้าว หมู่ 4 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. จาก
บา้นนางจินดานันท ์
จันทร ถึงหนองเขียว 
บา้นกิ่วพร้าว หมู่ 4 ต.
จันจวา้ใต้

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 ซอย 5 บา้นกิ่วพร้าว หมู่ 4
       ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
 5 บา้นกิ่วพร้าว หมู่ 4 
ต.จันจวา้ใต้

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 ซอย 4 บา้นกิ่วพร้าว หมู่ 4
     ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
 4 บา้นกิ่วพร้าว หมู่ 4 
ต.จันจวา้ใต้

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 ซอย 6 บา้นนางเอ้ย
ทางเข้าบา้นนางนาง   บา้น
กิ่วพร้าว หมู่ 4 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
 6 บา้นนางเอ้ยทางเข้า
บา้นนางนาง   บา้นกิ่ว
พร้าว หมู่ 4 ต.จันจวา้ใต้

 - -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 ทางเข้าบา้นนายถา นาง
เปง็ บา้นกิ่วพร้าว หมู่ 4 ต.
จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
 6 บา้นนางเอ้ยทางเข้า
บา้นนางนาง   บา้นกิ่ว
พร้าว หมู่ 4 ต.จันจวา้ใต้

 - -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง



21 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 ซอย 11 บา้นนายไพรวลัย์
 จินดาธรรม บ.กิ่วพร้าว หมู่
 4 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
 11 บา้นนายไพรวลัย์ 
จินดาธรรม บา้นกิ่วพร้าว
 หมู่ 4 ต.จันจวา้ใต้

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 หน้าวดักิ่วพร้าว ถึงหนอง
เขียว  บา้นกิ่วพร้าว   หมู่ 4
              ต .จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. หน้า
วดักิ่วพร้าว หมู่บา้นกิ่ว
พร้าว  หมู่ 4     ต.จันจ
วา้ใต้

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างถนนเข้า
พื้นที่ทางการเกษตรบริเวณ
ที่นา นางจันทนา โคนทรง
แสน บา้นหนองปึ๋ง หมู่ 5  
ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนเข้าพื้นที่
ทางการเกษตรบริเวณที่
นา นางจันทนา โคนทรง
แสน บา้นหนองปึ๋ง หมู่ 5
 ต.จันจวา้ใต้

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ในหมู่บา้นซอย 4,9,10 
บา้นหนองปึ๋ง หมู่ 5    ต.
จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างงถนน คสล.ใน
หมู่บา้นซอย 1,5,4,9,10
 บา้นหนองปึ๋ง หมู่ 5 ต.
จันจวา้ใต้

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

25 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
เลียบล าเหมืองบง จากซอย
 6 ถึงซอย 2 บ.หนองครก 
หมู่ 6 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล.เรียบ
ล าเหมืองบง จากซอย 6 
ถึงซอย 2 บา้นหนองครก
 หมู่ 6      ต.จันจวา้ใต้

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

26 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมผิวจราจร ซอย 
1,2,3,6 บา้นหนองครก หมู่
 6 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิว
จราจร ซอย 1,2,3,6 
บา้นหนองครก หมู่ 6 ต.
จันจวา้ใต้

 -     100,000  -  ร้อยละ 80ของ
ประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง



27 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 8,9,10 และซอย
บา้นนายโสภณบา้นหนอง
ครก หมู่ 6     ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 
8,9,10 และซอยบา้น
นายโสภณบา้นหนองครก
  หมู่ 6  ต.จันจวา้ใต้

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

28 โครงการยกระดับ
ถนนลาดยางเชื่อมระหวา่ง
หมู่บา้นม่วงหมู่สี  หมู่ 7  - 
แม่ค าฝ่ังหมิ่น  หมู่ 9         
      ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ยกระดับถนนลาดยาง
เชื่อมระหวา่งหมู่บา้น
ม่วงหมู่สี - แม่ค าฝ่ังหมิ่น 
 ต.จันจวา้ใต้

 -     300,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

    กองช่าง    
(กรมส่งเสริมฯ)

29 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ทางเชื่อม(บา้นธ ิ- ปา่
กุ๊ก) บา้นปา่กุ๊ก หมู่8 ต.
จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล.ทาง
เชื่อมบา้นธ ิ- ปา่กุ๊ก       
     ต.จันจวา้ใต้

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 ทางเข้าสุสานบา้นปา่กุ๊ก 
หมู่ 8 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. 
ทางเข้าสุสานบา้นปา่กุ๊ก 
 หมู่ 8 ต.จันจวา้ใต้

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 จากสุสานบา้นสันทางหลวง
 เชื่อมถึง บา้นปา่กุ๊ก     หมู่
 8 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. จาก
สุสานบา้นสันทางหลวง 
เชื่อมถึง บา้นปา่กุ๊กหมู่ 8
 ต.จันจวา้ใต้

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 ซอย 1 บา้นปา่กุ๊ก หมู่ 8   
      ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
 1 บา้นปา่กุ๊ก หมู่ 8      
        ต.จันจวา้ใต้

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง



33 โครงการก่อสร้างถนนแคฟ 
ซีลจากส่ีแยกวดัปา่กุ๊ก ถึง 
ปากทางบา้นทรายมูล 
เชื่อมถึงส่ีแยกวดัปา่กุ๊ก ถึง 
บา้นสันทางหลวง   บา้นปา่
กุ๊ก      หมู่ 8 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนแคฟซีลจากส่ี
แยกวัดป่ากุ๊ก ถึง ปากทาง
บ้านทรายมูล เชื่อมถึงส่ีแยก
วัดป่ากุ๊ก ถึง บ้านสันทาง
หลวง   บ้านป่ากุ๊ก หมู่ 8 ต.
จันจว้าใต้

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

34 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.ซอย 6  ถึงวดัปา่กุ๊ก   
บา้นปา่กุ๊ก หมู่ 8 ต.จันจวา้
ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน  คสล.ซอย
 6  ถึงวดัปา่กุ๊ก   บา้น
ปา่กุ๊ก หมู่ 8 ต.จันจวา้ใต้

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

35 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายหลัก บา้น
แม่ค าฝ่ังหมิ่น   หมู่ 9   ต.
จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนลาดยาง
สายหลัก บา้นแม่ค าฝ่ัง
หมิ่น   หมู่ 9   ต.จันจวา้
ใต้

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 ซอย 14 บา้นแม่ค าฝ่ังหมิ่น
   หมู่ 9   ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
 14 บา้นแม่ค าฝ่ังหมิ่น  
 หมู่ 9            ต.จันจ
วา้ใต้

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 หน้าบา้นนายเพชร          
  ประมะกาศ บา้นแม่ค าฝ่ัง
หมิ่น   หมู่ 9   ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. หน้า
บา้นนายเพชร      ประ
มะกาศ บา้นแม่ค าฝ่ัง
หมิ่น   หมู่ 9      ต.จันจ
วา้ใต้

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

38 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หลังบา้นลุงบญุ บา้น
แม่ค าฝ่ังหมิ่น  หมู่ 9 ต.
จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล.หลัง
บา้นลุงบญุ บา้นแม่ค า
ฝ่ังหมิ่น  หมู่ 9  ต.จันจ
วา้ใต้

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง



39 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 บริเวณบา้นนายจ าลอง  อุ
ประ บา้นสันหลวง หมู่ 10 
ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. 
บริเวณบา้นนายจ าลอง 
อุประ บา้นสันหลวง  หมู่
 10       ต.จันจวา้ใต้

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 ซอย 7 บา้นสันหลวง  หมู่ 
10          ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
 7 บา้นสันหลวง  หมู่ 10
       ต.จันจวา้ใต้

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 ซอย 4 บา้นสันหลวง  หมู่ 
10            ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
 4 บา้นสันหลวง  หมู่ 10
        ต.จันจวา้ใต้

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

42 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 1  บ.ปา่ถ่อน ม. 
11       ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 
1  บา้นปา่ถ่อน  หมู่ 11

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

43 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 ทางเข้าสุสานประจ า
หมู่บา้น  บา้นปา่ถ่อน  หมู่ 
11 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. 
ทางเข้าสุสานประจ า
หมู่บา้น  บา้นปา่ถ่อน  
หมู่ 11 ต.จันจวา้ใต้

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 ซอย 4 บา้นสันทางหลวง  
หมู่ 12 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
 4 บา้นสันทางหลวง  หมู่
 12         ต.จันจวา้ใต้

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

45 โครงการก่อสร้างถนนเข้า
พื้นที่ทางการเกษตร บา้น
ใหม่ หมู่ 1 ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนเข้าพื้นที่
ทางการเกษตร บา้นใหม่
 หมู่ 1 ต.จันจวา้

 -  -        50,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง



46 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. ทางเชื่อมระหวา่งบา้น
ใหม่  หมู่ 1  ถึง บา้นทราย
มูล  หมู่ 2 และบา้นสันนา
หนองบวั หมู่ 10 ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน  คสล. ทาง
เชื่อมระหวา่งบา้นใหม่  
หมู่ 1  ถึง บา้นทรายมูล 
 หมู่ 2 และบา้นสันนา
หนองบวั หมู่ 10 ต.จันจ
วา้

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

47 โครงการขยายไหล่ทางถนน
ซอย 1/2  และทา้ยซอย 7  
     บา้นใหม่  หมู่ 1  ต.
จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายไหล่ทางถนนซอย 
1/2  และทา้ยซอย 7 
บา้นใหม่ หมู่ 1

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

48 โครงการถมดินลูกรังและ
หนิคลุกเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร  บา้นใหม่  หมู่ 
1  ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังและหนิคลุก
เข้าพื้นที่ทางการเกษตร 
 บา้นใหม่  หมู่ 1  ต.
จันจวา้

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 ซอย 5 บา้นทรายมูล หมู่ 2
       ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
 5 บา้นทรายมูล หมู่ 2 
ต.จันจวา้

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรที่ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

50 โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล. ซอย 4   บา้นทราย
มูล หมู่ 2 ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ซ่อมแซมถนน คสล. ซอย
 4  บา้นทรายมูล หมู่ 2 
ต.จันจวา้

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

51 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 ซอย 6 ถึง ซอย 7 บา้น
ทรายมูล หมู่ 2   ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
 6 ถึง ซอย 7 บา้นทราย
มูล หมู่ 2     ต.จันจวา้

 -     100,000 -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง



52 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 ซอย 6 พร้อมเทลาน คสล. 
(ทางเข้าเส้ือบา้น)  บา้น
ทรายมูล หมู่ 2   ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
 6 (ทางเข้าเส้ือบา้น)  
บา้นทรายมูล หมู่ 2  ต.
จันจวา้

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

53 โครงการขยายสะพานล า
เหมืองร่องเสือเต้น(บา้นหวั
ฝาย ถึง บา้นแม่ค าน้ าลัด) 
บา้นแม่ค าน้ าลัด ม.3 ต.
จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายสะพานล าเหมือง
ร่องเสือเต้น(บา้นหวัฝาย
 ถึง บา้นแม่ค าน้ าลัด) 
บา้นแม่ค าน้ าลัด ม.3 ต.
จันจวา้

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

54 โครงการถมดินลูกรังหวัไร่
ปลายนาเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร บา้นแม่ค าน้ าลัด
  หมู่ 3 ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังหวัไร่ปลาย
นาเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร บา้นแม่ค า
น้ าลัด  หมู่ 3        ต.
จันจวา้

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

55 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนสายหลัก บา้นแม่ค า
น้ าลัด หมู่ 3 ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
สายหลัก บา้นแม่ค าน้ า
ลัด หมู่ 3 ต.จันจวา้

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง    
อบจ.

56 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง เชื่อม บา้นปา่
สักน้อย ต.ปา่สักน้อย อ.
เชียงแสน  บา้นแม่ค าน้ าลัด
 หมู่ 3 ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ซ่อมแซมถนนลาดยาง 
เชื่อม บา้นปา่สักน้อย ต.
ปา่สักน้อย อ.เชียงแสน

 -     300,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง    
อบจ.

57 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมร่องระบายน้ า 
ซอย3 ส่ีแยกวดับา้นหว้ยน้ า
ราก  หมู่ 4 ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล.พร้อม
ร่องระบายน้ า ซอย3 ส่ี
แยกวดับา้นหว้ยน้ าราก 
 หมู่ 4

    200,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง



58 โครงการถนน คสล.เข้าสาย
ม่อนค าแดง บา้นหว้ยน้ า
ราก  หมู่ 4  ต.จันจวา้

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

ถนนคอนกรีตเข้าสาย
ม่อนค าแดง บา้นหว้ยน้ า
ราก หมู่ 4 ต.จันจวา้

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรที่ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

59 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 ซอยบา้นนายสมศักด์ิ แก้ว
รากมุข   บา้นหว้ยน้ าราก  
หมู่ 4 ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
บา้นนายสมศักด์ิ แก้ว
รากมุข   บา้นหว้ยน้ าราก
  หมู่ 4

 -     200,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

60 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
  ซอยบา้นนายจ านง แสน
ค าหล่อ  บา้นหว้ยน้ าราก  
หมู่ 4      ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยบา้นนายจ านง แสน
ค าหล่อ  บา้นหว้ยน้ าราก
  หมู่ 4

 -     200,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

61 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟลัท ์เส้นทาง บา้นหว้ยน้ า
ราก  หมู่ 4   ถึง วดัปา่
หมากหน่อ บา้นหว้ยน้ าราก
 หมู่ 9     ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนแอสฟลัท ์
เส้นทาง บา้นหว้ยน้ าราก
  หมู่ 4   ถึง วดัปา่
หมากหน่อ บา้นหว้ยน้ า
ราก หมู่ 9     ต.จันจวา้

 -  -      200,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

62 โครงการถมดินลูกรัง จาก
หวัสะพานน้ าจันไปถึงที่นา
นายวฑูินย์  กันแก้ว  บา้น
หว้ยน้ าราก หมู่ 4 ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร บา้นหว้ยน้ า
ราก หมู่ 4         ต.จันจ
วา้

 -  -      200,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง



63 โครงการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานถนน 
คสล. ภายในชุมชน บา้น
หว้ยน้ าราก หมู่ 5 ต าบล
จันจวา้

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.  -ซอย.
บ้านนายค าอ้าย  คิดข้างบน  -
ซอย.บ้านนายอ้าย    ยาพันธ์  
   -ซอย.บ้านนายอูปแก้ว รา
วิชัย   -ซอย.บ้านนางบัวน า    
         คิดข้างบน -ซอย.บ้าน
นางวันดี กันทะสัน  -ซอย.
บ้านนายดวงต๊ิบ  ปินทรายมูล 
   -ซอย.บ้านนางยุพิน รา
กรินทร์            บ.ห้วยน้ าราก
 ม.5 ต.จันจว้า

ก่อสร้างถนน คสล.-ซ.บ้าน
นายค าอ้าย  คิดข้างบน-ซ.
บ้านนายอ้าย ยาพันธ์-ซ.บ้าน
นายอูปแก้ว ราวิชัย- ซ.บ้าน
นางบัวน า    คิดข้างบน-ซ.
บ้านนางวันดี กันทะสัน-ซ.
บ้านนายดวงต๊ิบ   ปินทราย
มูล -ซ.บ้านนางยุพิน รา
กรินทร์ บ.ห้วยน้ าราก ม.5   
ต.จันจว้า

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

64 โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล. สายทางบา้นดง หมู่ 6
  ถึง บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 5 
        ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ซ่อมแซมถนน คสล. 
สายทางบา้นดง หมู่ 6 ถึง
 บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 5 
ต.จันจวา้

    200,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

65 โครงการก่อสร้างถนน       
    ค.ส.ล.บา้นดง ม.6 ต.
จันจวา้   เชื่อมระหวา่งถึง
เวยีงหนองหล่ม

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
เชื่อมระหวา่งบา้นดง ถึง
เวยีงหนองหล่ม

 -     200,000  -  ร้อยละ 80ของ
ประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง    
กรมส่งเสริมฯ

66 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟสัท์
ทางเข้าหมู่บา้นสายหลัก 
บา้นต้นยาง หมู่ 7       ต.
จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟสัทติ์กทางเข้า
หมู่บา้นสายหลัก บา้น
ต้นยาง หมู่ 7  ต.จันจวา้

 -     200,000  -  ร้อยละ 80ของ
ประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

     กองช่าง   
(กรมส่งเสริมฯ)

67 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 ทางเข้าสู่ เวยีงหนองหล่ม 
ถึงบอ่ขยะ    บา้นต้นยาง  
หมู่ 7           ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. 
ทางเข้าสู่ เวยีงหนองหล่ม
 บา้นต้นยาง ม. 7

 -     300,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

     กองช่าง   
(กรมส่งเสริมฯ)



68 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 บริเวณบา้นนางน้อย        
     ใจงาม  และบา้นนางสม
        ร้ิวสายสอด  บา้นต้น
ยาง  หมู่ 7     ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล 
บริเวณบา้นนางน้อย      
 ใจงาม และบา้นนางสม 
 ร้ิวสายสอด  บา้นต้นยาง
  หมู่ 7    ต.จันจวา้

    300,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

69 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตรอบหนองบวั  
และบดอัดหนิคลุกรอบ
หนองปา่เมื้ยง  บา้นต้นยาง
 หมู่ 7    ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
รอบหนองบวั  และบด
อัดหนิคลุกรอบหนองปา่
เมื้ยง  บา้นต้นยาง หมู่ 7
 ต.จันจวา้

 -     300,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

     กองช่าง   
(กรมส่งเสริมฯ)

70 โครงการก่อสร้างถนนหนิ
คลุกพร้อมบดอัดแน่น  
สายบา้นต้นยาง หมู่  7  ถีง
เวยีงหนองหล่ม

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนหนิคลุก
พร้อมบดอัดแน่น สาย
บา้นต้นยาง หมู่  7  ถีง
เวยีงหนองหล่ม

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง    
กรมส่งเสริมฯ

71 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 จากบริเวณที่นา นายจัน
แก้ว ชุ่มมงคล ถึง ปางควาย
 บา้นต้นยาง หมู่ 7 ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. จาก
บริเวณที่นา นายจันแก้ว
 ชุ่มมงคล ถึง ปางควาย 
บา้นต้นยาง ม. 7ต.จันจวา้

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

72 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 จากบา้นนายหนุ่ม ชุ่ม
มงคล ถึงบา้นนายก๋องแก้ว 
แปน้ยางมา ถึง วดัต้นยาง   
               บ .ต้นยาง ม. 7
 ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. จาก
บา้นนายหนุ่ม  ชุ่มมงคล
 ถึงบา้นนายก๋องแก้ว 
แปน้ยางมา ถึง วดัต้น
ยาง บา้นต้นยาง ม. 7 ต.
จันจวา้

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง



73 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางเคฟซิลสาย
บา้นหนองร่อง หมู่ 8 - 
บา้นต้นยาง หมู่ 7 - เวยีง
หนองหล่ม

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนลาดยาง
เคฟซิล  สายบา้นหนอง
ร่อง หมู่ 8 - บา้นต้นยาง
 หมู่ 7 - เวยีงหนองหล่ม

 -  -      300,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

74 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 จากหน้าบา้นนายจันทร์ ปิ
นทรายมูล ถึง สามแยก 
บา้นประล่อง (ต่อจากถนน 
คสล.เดิม) บา้นหว้ยน้ าราก 
หมู่ 9             ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. จาก
หน้าบา้นนายจันทร์ ปิ
นทรายมูล ถึง สามแยก 
บา้นประล่อง (ต่อจาก
ถนน คสล.เดิม) บา้น
หว้ยน้ าราก หมู่ 9

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

75 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 จากบา้นประล่อง ถึง ศาล
พอ่บา้น   บา้นหว้ยน้ าราก 
หมู่ 9  ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. จาก
บา้นประล่อง ถึง ศาล
พอ่บา้น   บา้นหว้ยน้ า
ราก หมู่ 9       ต.จันจวา้

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

76 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 รอบวดัปา่หมากหน่อ บา้น
หว้ยน้ าราก หมู่ 9 ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. รอบ
วดัปา่หมากหน่อ บา้น
หว้ยน้ าราก หมู่ 9         
            ต.จันจวา้

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

77 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 รอบเวยีงหนองหล่ม  บา้น
หว้ยน้ าราก หมู่ 9 ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. รอบ
เวยีงหนองหล่ม  บา้น
หว้ยน้ าราก หมู่ 9         
      ต.จันจวา้

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ 90 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง



78 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 จากบริเวณสามแยกบา้น
ประล่อง หว้ยน้ าราก หมู่ 9 
           ต.จันจวา้ถึง หน้า
วดัปา่แดด        อ.เชียงแสน

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. จาก
บริเวณสามแยกบา้น
ประล่อง หว้ยน้ าราก หมู่
 9      ต.จันจวา้ถึง หน้า
วดัปา่แดด อ.เชียงแสน

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

79 โครงการขยายไหล่ทาง 
คสล. ถนนสายหลักบา้นสัน
นาหนองบวั  หมู่ 10 ต.
จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายไหล่ทางลงหนิคลุก
ถนนสายหลักบา้นสันนา
หนองบวั  หมู่ 10         
   ต.จันจวา้

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

80 โครงการก่อสร้างถนนบด
อัดแน่นหนิคลุกสายบา้น
หนองร่อง - บา้นต้นยาง ต.
จันจวา้ - บอ่ขยะ และเส้น
หนองปา่เมื้ยง -หนองบวั 
บา้นปา่สักหลวง           ต .
จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนบดอัดแน่น
หนิคลุกสายบา้นหนอง
ร่อง - บา้นต้นยาง ต.
จันจวา้- บอ่ขยะ และ
เส้นหนองปา่เมื้ยง -
หนองบวั บา้นปา่สัก
หลวง ต.จันจวา้ใต้

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

81 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟลัทค์อนกรีตสายทาง 
บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 4 - 
วดัปา่หมากหน่อ  ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนแอสฟลัท์
คอนกรีตสายทาง บา้น
หว้ยน้ าราก -   วดัปา่
หมากหน่อ     ต.จันจวา้

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ80 ของ
ประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

82 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟลัท ์สายทางเข้าวดับา้น
หว้ยน้ าราก หมู่ 5  ถึง วดั
ปา่หมากหน่อ       ต.จันจ
วา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนแอสฟลัท ์
สายทางเข้าวดับา้นหว้ย
น้ าราก หมู่ 5  ถึง วดัปา่
หมากหน่อ  ต.จันจวา้ใต้

  5,000,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

ทต.จันจว้า กรม
ทรัพยากรน้ า 
กระทรวงการ

ท่องเที่ยวฯ กรม
ทางหลวงชนบท 

กรมส่งเสริมฯ



83 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 ซอย บา้นนายค ามูล วงั
อินต๊ะ  บา้นสันนาหนองบวั
 หมู่ 10      ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
 บา้นนายค ามูล วงัอินต๊ะ
  บา้นสันนาหนองบวั หมู่
 10 ต.จันจวา้

 -     100,000  -  ร้อยละ 80ของ
ประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

84 โครงการขยายไหล่ทาง 
คสล. จากบา้นนายชูสิน 
ซาวล้ีแสน ถึงหน้าวดั  บา้น
สันนาหนองบวั หมู่ 10 ต.
จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายไหล่ทาง คสล. 
จากบา้นนายชูสิน ซาวล้ี
แสน ถึงหน้าวดั  บา้น
สันนาหนองบวั หมู่ 10 
ต.จันจวา้

    100,000  -  -  ร้อยละ 80ของ
ประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

85 โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่ทางการเกษตร ข้าง
บา้นนายสมถวลิ วริิยะ ถึง
สุดเขตหมู่บา้นสันนาหนอง
บวั ม.10 ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร ข้างบา้นนาย
สมถวลิ วริิยะ ถึงสุดเขต
หมู่บา้นสันนาหนองบวั   
     ม.10   ต.จันจวา้

 -     100,000  -  ร้อยละ 80ของ
ประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

86 โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่ทางการเกษตร บริเวณ
เลียบล าเหมืองหา่ง   บา้น
สันนาหนองบวั หมู่ 10     
ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร บริเวณเลียบ
ล าเหมืองหา่ง   บา้นสัน
นาหนองบวั หมู่ 10 ต.
จันจวา้

 -  -      100,000  ร้อยละ 80ของ
ประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

87 โครงการขยายไหล่ทางหนิ
คลุกถนนสายหลัก  บา้น
สันนาหนองบวั ม. 10 ต.
จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายไหล่ทางหนิคลุก
ถนนสายหลัก  บา้นสัน
นาหนองบวั ม. 10 ต.
จันจวา้

 -     100,000  -  ร้อยละ 80ของ
ประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง



88 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 ซอยบา้นนายจันทร์ พล
ศักด์ิ  บา้นสันนาหนองบวั 
หมู่ 10        ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
บา้นนายจันทร์ พลศักด์ิ 
 บา้นสันนาหนองบวั หมู่
 10      ต.จันจวา้

 -     100,000  -  ร้อยละ 80ของ
ประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

89 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 ซอยข้างโรงเรียนบา้นสันนา
   บา้นสันนาหนองบวั หมู่ 
10      ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
ข้างโรงเรียนบา้นสันนา  
 บา้นสันนาหนองบวั หมู่
 10      ต.จันจวา้

 -  -      100,000  ร้อยละ 80ของ
ประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

90 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟลัทติ์กคอนกรีต จากบา้น
นายชูสิน  ซาวล้ีแสน ถึง 
บา้นนางอ าไพ   สุขสิงหค์รี 
บา้นสันนาหนองบวั หมู่ 10
 ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน แอสฟลัทติ์
กคอนกรีต จากบา้นนาย
ชูสิน  ซาวล้ีแสน ถึง 
บา้นนางอ าไพ สุขสิงหค์รี
 บา้นสันนาหนองบวั หมู่
 10         ต.จันจวา้

    100,000  -  -  ร้อยละ 80ของ
ประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

91 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 จากบา้นหวัฝาย เชื่อมถึง 
บา้นม่วงหมูสี (บา้นหวัฝาย 
หมู่ 11       ต.จันจวา้)

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. จาก
บา้นหวัฝาย เชื่อมถึง 
บา้นม่วงหมูสี (บา้นหวั
ฝาย หมู่ 11    ต.จันจวา้)

 -     100,000  -  ร้อยละ 80ของ
ประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

92 โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่ทางการเกษตร บา้น
หวัฝาย หมู่ 11 ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร บา้นหวัฝาย 
หมู่ 11 ต.จันจวา้

 -     100,000  -  ร้อยละ 80ของ
ประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง



93 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 ซอย 1 บา้นหวัฝาย หมู่ 11
        ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
 1 บา้นหวัฝาย หมู่ 11   
          ต.จันจวา้

 -     100,000  -  ร้อยละ 80ของ
ประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

94 โครงการขยายไหล่ทาง 
คสล. จากบา้นหวัฝาย ม.11
  ถึง บา้นทรายมูล ม.2  ต.
จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายไหล่ทาง คสล. 
จากบา้นหวัฝาย ม.11  
ถึง บา้นทรายมูล ม.2  
ต.จันจวา้

    100,000  -  -  ร้อยละ 80ของ
ประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

95 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 จากส่ีแยก ถึง สุดซอย 
ทางเข้าบา้นนายประเสริฐ 
ใบแสง บา้นหวัฝาย หมู่ 11
 ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. จาก
ส่ีแยก ถึง สุดซอย 
ทางเข้าบา้นนาย
ประเสริฐ ใบแสง

    100,000  -  -  ร้อยละ 80ของ
ประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

96 โครงการขยายผิวจราจรทาง
เชื่อมระหวา่งบา้นสันหลวง
 หมู่ 10 ถึงบา้นหนองครก 
หมู่ 6         ต.จันจวา้ใต้

เพื่อใหร้าษฎรมีถนนสัญจร
ไปมาสะดวก

ขยายผิวจราจรทาง
เชื่อมระหว่างบ้านสัน
หลวง หมู่ 10 ถึง
บ้านหนองครก หมู่ 6 
           ต.จันจว้าใต้

 -  100,000  -  ร้อยละ 80ของ
ประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ราษฎรมีถนนใช้ใน
การสัญจร

กองช่าง

97 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน คสล.ภายในหมู่บา้น
ม่วงหมู่สี  หมู่ 7 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
คสล.ภายในหมู่บา้นม่วง
หมู่สี  หมู่ 7     ต.จันจวา้
ใต้

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรที่ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

98 โครงการปรับปรุงถนนแอส
ฟสั บริเวณสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติฯ(หนอง
มโนราห)์

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนนแอสฟสั 
บริเวณสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติฯ(หนอง
มโนราห์)

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง



99 โครงการก่อสร้างคันดิน
เลียบหนองหล่ม บา้นหว้ย
น้ าราก หมู่ 9 ถึงบา้นปา่
ถ่อน หมู่ 11       ต.จันจวา้
ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างคันดินเลียบ
หนองหล่ม บา้นหว้ยน้ า
ราก หมู่ 9 ถึงบา้นปา่
ถ่อน หมู่ 11      ต.จันจ
วา้ใต้

 500,000  500,000  500,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

100 โครงการก่อสร้างถนนหนิ
คลุกเลียบเวยีงหนองหล่ม
พร้อมบดบดอัดแน่น บา้น
หว้ยน้ าราก ม.9 ต.จันจวา้ 
ถึง บา้นปา่ถ่อน ม.11  ต.
จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนหนิคลุก
เลียบเวยีงหนองหล่ม
พร้อมบดบดอัดแน่น 
บา้นหว้ยน้ าราก ม.9 ต.
จันจวา้ถึง บา้นปา่ถ่อน 
ม.11 ต.จันจวา้ใต้

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

101 โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่ทางการเกษตร บา้น
หนองปึ๋ง หมู่ 5 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร บา้นหนองปึ๋ง
 หมู่ 5   ต.จันจวา้ใต้

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

102 โครงการเสริมคันดินรอบ
หนองไคร้   บา้นหนองปึ๋ง   
            หมู่ 5  ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

เสริมคันดินรอบหนอง
ไคร้   บา้นหนองปึ๋ง  หมู่
 5

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง      
อบจ

103 โครงการถมดินลูกรังถนน
สายหลังวดับา้นปา่กุ๊ก  หมู่ 
8          ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังถนนสายหลัง
วดัปา่กุ๊ก  บา้นปา่กุ๊ก  
หมู่ 8      ต.จันจวา้ใต้

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

104 โครงการขยายไหล่ทาง 
คสล. เชื่อมสันทางหลวง  
บา้นปา่กุ๊ก ม.8 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายไหล่ทาง คสล. 
เชื่อมสันทางหลวง      
บา้นปา่กุ๊ก ม.8   ต.จันจ
วา้ใต้

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง



105 โครงการขยายไหล่ทาง 
คสล. เชื่อมทรายมูล      
บา้นปา่กุ๊ก ม.8 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายไหล่ทาง คสล. 
เชื่อมทรายมูล   บา้นปา่
กุ๊ก ม.8      ต.จันจวา้ใต้

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

106 โครงการก่อสร้างคันดิน
ปอ้งกันตล่ิงล าเหมืองร่อง
ทรายปุ๊ก  บา้นปา่กุ๊ก  หมู่ 8
    ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างคันดินปอ้งกัน
ตล่ิงล าเหมืองร่องทราย
ปุ๊ก  บา้นปา่กุ๊ก  หมู่ 8  
 ต.จันจวา้ใต้

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

107 โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่การเกษตรหวัไร่ปลาย
นา(ซอยที่นานายโชคทว ีจับ
ใจนาย)บา้นปา่กุ๊ก  หมู่ 8  
ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่
การเกษตรหวัไร่ปลายนา
(ซอยที่นานายโชคทว ีจับ
ใจนาย)บา้นปา่กุ๊ก  หมู่ 8
       ต.จันจวา้ใต้

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

108 โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่การเกษตร บา้นแม่ค า
ฝ่ังหมิ่นหมู่ 9 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่
การเกษตร บา้นแม่ค า
ฝ่ังหมิ่นหมู่ 9  ต.จันจวา้
ใต้

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

109 โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่การเกษตร บา้นสัน
หลวง หมู่ 10 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่
การเกษตร บา้นสันหลวง
 หมู่ 10   ต.จันจวา้ใต้

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

110 โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่การเกษตร บา้นสัน
ทางหลวง ม. 12 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่
การเกษตร บา้นสันทาง
หลวง หมู่ 12  ต.จันจวา้
ใต้

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง



111 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 7  บา้นสันทาง
หลวง ม. 12 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 
7  บา้นสันทางหลวง ม. 
12 ต.จันจวา้ใต้

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

112 โครงการถมดินลูกรัง
เส้นทางเหมืองง่าม เชื่อม  
บา้นสันทางหลวง ม. 12 ต.
จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเส้นทาง
เหมืองง่าม เชื่อม  บา้น
สันทางหลวง     ม. 12 
ต.จันจวา้ใต้

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

113 โครงการถมดินลูกรังจาก
(สุสานสันทางหลวงถึงบา้น
ปา่กุ๊ก)  บา้นสันทางหลวง   
           ม. 12 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังจาก(สุสาน
สันทางหลวงถึงบา้นปา่
กุ๊ก)  บา้นสันทางหลวง  
 ม. 12 ต.จันจวา้ใต้

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

114 โครงการถมดินลูกรังและ
หนิคลุกเข้าพื้นที่การเกษตร 
 บา้นใหม่ หมู่ 1  ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังและหนิคลุก
ภายในหมู่บา้น  บา้นใหม่
 หมู่ 1     ต.จันจวา้

 -       50,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

115 โครงการถมดินลูกรังหวัไร่
ปลายนา  บา้นทรายมูล    
หมู่ 2  ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังหวัไร่ปลาย
นา  บา้นทรายมูล  หมู่ 2
 ต.จันจวา้

 -  -        50,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

116 โครงการสร้างคันดินแนวล า
น้ าค าตลอดสายในหมู่บ้านบ้าน
แม่ค าน้ าลัด  หมู่  3   ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

สร้างคันดินเหนียวแนวล า
น้ าค าตลอดสายในหมู่บ้าน
บ้านแม่ค าน้ าลัด  หมู่  3      
 ต.จันจว้า

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

117 โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่การเกษตรหวัไร่ปลาย
นาบา้นหว้ยน้ าราก  หมู่ 4 
ต.จันจวา้

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่
การเกษตรหัวไร่ปลายนา
บ้านห้วยน้ าราก   หมู่ 4      
 ต.จันจว้า

 -       50,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง



118 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
หัวฝาย-บ้านแม่ค าน้ าลัด หมู่ 3 
ต.จันจว้า ถึงบ้านศรีบุญยืน ต.ศรี
ดอนมูล อ.เชียงแสน

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งให้มีความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัว
ฝาย-บ้านแม่ค าน้ าลัด หมู่ 3  
 ต.จันจว้า ถึงบ้านศรีบุญยืน 
ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย (กรม

ส่งเสริม)

119 โครงการก่อสร้างสะพาน
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
เวยีงหนองหล่มบา้นหว้ยน้ า
ราก ม.9 ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัและ
พฒันาเส้นทางทอ่งเที่ยวใน
เวยีงหนองหล่ม

ก่อสร้างสะพานเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติเวยีง
หนองหล่มบา้น     หว้ย
น้ าราก ม.9 ต.จันจวา้

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร
และพฒันาเส้นทาง
ทอ่งเที่ยวในเวยีง
หนองหล่ม

ทต.จันจว้า     
กรมส่งเสริมฯ  
การท่องเที่ยวฯ
กระทรวง
ทรัพยากรน้ าฯ
ทางหลวงชนบทฯ

120 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายทางบา้นหว้ยน้ า
ราก หมู่ 9 ต.จันจวา้ ถึง
เขตติดต่อบา้นทุ่งฟา้ฮ่าม ต.
โยนก อ.เชียงแสน

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ทางบา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 
9 ต.จันจวา้ ถึงเขต
ติดต่อบา้นทุ่งฟา้ฮ่าม ต.
โยนก อ.เชียงแสน

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย (กรม

ส่งเสริม)

121 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟสั บา้นแม่ค าฝ่ังหมิ่น       
        ต.จันจวา้ใต้ เชื่อมถึง
เทศบาล ต.สายน้ าค า อ.แม่
จัน

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนแอสฟสั 
บา้นแม่ค าฝ่ังหมิ่น       
ต.จันจวา้ใต้ เชื่อมถึง
เทศบาล ต.สายน้ าค า อ.
แม่จัน

    500,000     500,000      500,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย (กรม

ส่งเสริม)

122 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบา้นหว้ยน้ าราก 
หมู่ 9      ต.จันจวา้ ถึงเขต
ติดต่อ          ต.ปา่สัก อ.
เชียงแสน

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 9   
  ต.จันจวา้ ถึงเขตติดต่อ
 ต.ปา่สัก อ.เชียงแสน

    500,000     500,000      500,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย (กรม

ส่งเสริม)



123 โครงการถมดินลูกรัง/หนิ
คลุก บา้นดงหมู่ 6 บา้นต้น
ยาง ม.7 ต.จันจวา้ เชื่อม
เทศบาลต าบลทา่ข้าวเปลือก
 อ.แม่จัน

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรัง/หนิคลุก 
บา้นดงหมู่ 6 บา้นต้นยาง
 ม.7 ต.จันจวา้ เชื่อม
เทศบาลต าบลทา่
ข้าวเปลือก อ.แม่จัน

    500,000     500,000      500,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย (กรม

ส่งเสริม)

124 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟสัติก บา้นสันหลวง ม.10  
           ต.จันจวา้ใต้เชื่อม
บา้นสันหลวงกลาง ต.จอม
สวรรค์            อ .แม่จัน

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนแอสฟสั 
บา้นสันหลวง ม.10  ต.
จันจวา้ใต้เชื่อมบา้นสัน
หลวงกลาง       ต.จอม
สวรรค์ อ.แม่จัน

    500,000     500,000      500,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย (กรม

ส่งเสริม)

125 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟสัติกบา้นแม่ค าฝ่งหมิ่น ม.
9           ต.จันจวา้ใต้ เชื่ม
ถึงบา้นขัวรินค า ต.จอม
สวรรค์ อ.แม่จัน

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนแอสฟสัติ
กบา้นแม่ค าฝ่งหมิ่น ม.9 
   ต.จันจวา้ใต้ เชื่มถึง
บา้นขัวรินค า ต.จอม
สวรรค์       อ.แม่จัน

    500,000     500,000      500,000  ร้อยละ 80ของ
ประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย (กรม

ส่งเสริม)

126 โครงการปรับปรุงผิวถนน
แอสฟสัติก สายบา้นทราย
มูล ม.2 ต.จันจวา้ อ.แม่จัน
เชื่อมบา้นด้าย ต.ศรีดอนมูล
                 อ .เชียงแสน

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงผิวถนนแอสฟสั
ติก สายบา้นทรายมูล ม.
2 ต.จันจวา้ อ.แม่จัน
เชื่อมบา้นด้าย ต.ศรีดอน
มูล              อ.เชียง
แสน

    500,000     500,000      500,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย (กรม

ส่งเสริม)

127 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
รอบเวยีงหนองหล่ม

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล.รอบ
เวยีงหนองหล่ม

    500,000     500,000      500,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย (กรม

ส่งเสริม)



128 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลจันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงและซ่อมแซม
ถนนในเขตพื้นที่เทศบาล
ต าบลจันจวา้

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย (กรม

ส่งเสริม)

129 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
เลียบแม่น้ าจัน บา้นกิ่วพร้าว
 ม.4 ต.จันจวา้ใต้ เชื่อมถึง 
บา้นปา่แดด ม.4 ต.ปา่สัก  
 อ.เชียงแสน

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบ
แม่น้ าจัน บา้นกิ่วพร้าว 
ม.4 ต.จันจวา้ใต้ เชื่อมถึง
 บา้นปา่แดด ม.4 ต.ปา่
สัก        อ.เชียงแสน

    500,000     500,000      500,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย (กรม

ส่งเสริม)

130 โครงการซ่อมเสริมผิวถนน
บริเวณบา้นปา่สักหลวง หมู่
ที่ 1 ต าบลจันจวา้ใต้ - วดั
พระธาตุดอยกู่แก้ว

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ซ่อมเสริมผิวถนนบริเวณ
บา้นปา่สักหลวง  หมู่ที่ 1
 ต าบลจันจวา้ใต้ - วดั
พระธาตุดอยกู่แก้ว

      10,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย (กรม

ส่งเสริม)

131 โครงการซ่อมเสริมผิวถนน
บริเวณบา้นกิ่วพร้าว ซอย
10 - หนองเขียว

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ซ่อมเสริมผิวถนนบริเวณ
บา้นกิ่วพร้าว       ซอย 
10 - หนองเขียว

      10,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย (กรม

ส่งเสริม)

132 โครงการซ่อมเสริมผิวถนน
บริเวณบา้นปา่สักหลวง
หมู่ที่ 2 - บา้นกิ่วพร้าว หมู่ที่
 4 ต าบลจันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ซ่อมเสริมผิวถนนบริเวณ
บา้นปา่สักหลวง  หมู่ที่ 2
 - บา้นกิ่วพร้าว หมู่ที่ 4 
ต าบลจันจวา้ใต้

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย (กรม

ส่งเสริม)

133 โครงการซ่อมเสริมผิวถนน
บริเวณ บริเวณซอย 10
บา้นกิ่วพร้าว หมู่ที่ 4 ต าบล
จันจวา้ใต้  - หนองเขียว

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ซ่อมเสริมผิวถนนบริเวณ
 บริเวณซอย 10บา้นกิ่ว
พร้าว หมู่ที่ 4 ต าบลจันจ
วา้ใต้  - หนองเขียว

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย (กรม

ส่งเสริม)



134 โครงการซ่อมเสริมผิวถนน
บริเวณบา้นสันหลวง หมู่ที่ 
10 - บา้นสันทางหลวง หมู่ 
12  ต าบลจันจวา้ใต้ อ าเภอ
แม่จัน จังหวดัเชียงราย

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ซ่อมเสริมผิวถนนบริเวณ
บา้นสันหลวง หมู่ที่ 10 -
 บา้นสันทางหลวง หมู่ 
12  ต าบลจันจวา้ใต้ 
อ าเภอแม่จัน จังหวดั
เชียงราย

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย (กรม

ส่งเสริม)

135 โครงการซ่อมเสริมผิวถนน
บริเวณบา้นแม่ค าฝ่ังหมิ่น  
หมู่ 9 เชื่อมบา้นม่วงหมูสี 
หมู่ 7 - บา้นม่วงหมูสีแทน่
ทอง หมู่ 7 - ต าบลจันจวา้
ใต้ อ.แม่จัน

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ซ่อมเสริมผิวถนนบริเวณ
บา้นแม่ค าฝ่ังหมิ่น  หมู่ 9
 เชื่อมบา้นม่วงหมูสี หมู่ 
7 - บา้นม่วงหมูสีแทน่
ทอง หมู่ 7 - ต าบลจันจ
วา้ใต้ อ าเภอแม่จัน

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย (กรม

ส่งเสริม)

136 โครงการซ่อมเสริมผิวถนน
บริเวณซอย 1   บา้นใหม่ 
หมู่ 1 ต าบลจันจวา้ อ.แม่จัน

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ซ่อมเสริมผิวถนนบริเวณ
ซอย 1 (ปา่ช้า)     บา้น
ใหม่ หมู่ 1 ต าบลจันจวา้
 อ.แม่จัน

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

137 โครงการซ่อมเสริมผิวถนน
บริเวณบา้นแม่ค าน้ าลัด    
หมู่ 3 ต าบลจันจวา้ อ าเภอ
แม่จัน- เขตต าบลปา่สัก 
อ าเภอเชียงแสน จังหวดั
เชียงราย

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ซ่อมเสริมผิวถนนบริเวณ
บา้นแม่ค าน้ าลัด    หมู่ 3
 ต าบลจันจวา้ อ าเภอแม่
จัน- เขตต าบลปา่สัก 
อ าเภอเชียงแสน จังหวดั
เชียงราย

  1,000,000   1,000,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย (กรม

ส่งเสริม)



138 โครงการซ่อมเสริมผิวถนน
บริเวณบา้นหนองร่อง  หมู่ 
8-บา้นต้นยาง หมู่ 7 ต าบล
จันจวา้ อ าเภอแม่จันจังหวดั
เชียงราย

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ซ่อมเสริมผิวถนนบริเวณ
บา้นหนองร่อง      หมู่ 
8-บา้นต้นยาง หมู่ 7 
ต าบลจันจวา้ อ าเภอแม่
จันจังหวดัเชียงราย

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย (กรม

ส่งเสริม)

139 โครงการปรับปรุงถนนหนิ
คลุกบดอัดแน่น เข้าสุสาน 
และเข้าพื้นที่เกษตร บา้น
สันนาหนองบวั หมู่ 10 ต.
จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนนหนิคลุกบด
อัดแน่น เข้าสุสาน และ
เข้าพื้นที่เกษตร บา้นสัน
นาหนองบวัหมู่10ต.จันจ
วา้

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

140 โครงการขยายสะพานข้าม
ล าเหมืองร่องเสือเต้น บา้น
หวัฝาย - แม่ค าน้ าลัด บา้น
หวัฝาย  หมู่  11 ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายสะพานข้ามล า
เหมืองร่องเสือเต้น บา้น
หวัฝาย - แม่ค าน้ าลัด 
บา้นหวัฝาย ม.  11

    500,000     500,000      500,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

141 โครงการขยายสะพานข้าม
ล าเหมืองร่องทราย บา้นปา่
บงหลวง หมู่ 3 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายสะพานข้ามล า
เหมืองร่องทราย บา้นปา่
บงหลวง หมู่ 3

    500,000  500,000      500,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

142 โครงการขยายสะพานบา้นธิ
 - ปา่บงหลวง  ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายสะพานบา้นธ ิ- ปา่
บงหลวง

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

143 โครงการขยายสะพาน
ทางเข้าสุสานบา้นปา่กุ๊ก หมู่
 8            ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายสะพานทางเข้า
สุสานบา้นปา่กุ๊ก หมู่ 8

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง



144 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามแม่น้ าจัน  บริเวณที่นา
นายเทยีม  ลือเลิส  บา้นปา่
สักหลวง  หมู่  2  ต.จันจวา้
ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างสะพานข้าม
แม่น้ าจัน  บริเวณที่นา
นายเทยีม  ลือเลิส  บา้น
ปา่สักหลวง  หมู่  2  ต.
จันจวา้ใต้

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

145 โครงการก่อสร้างสะพาน 
บา้นสันทางหลวง (บริเวณ
สุสาน) ม.12 ต.จันจวา้ใต้ 
เชื่อมถึง บา้นแม่ค าฝ่ังหมิ่น 
ม.9 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างสะพาน บา้นสัน
ทางหลวง (บริเวณสุสาน)
 ม.12 ต.จันจวา้ใต้ เชื่อม
ถึง บา้นแม่ค าฝ่ังหมิ่น ม.
9 ต.จันจวา้ใต้

  1,000,000   1,000,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย (กรม

ส่งเสริม)

146 โครงการก่อสร้างป้ายบอก
ทางเข้าสถานศึกษา โรงเรียน
เทศบาล 1, โรงเรียนเทศบาล 2,
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลจันจว้า, ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดสันหลวง

เพื่อใช้บอกเส้นทางเข้า
สถานศึกษา  และเพื่อ
ปรับภมูิทศัน์ใหเ้กิดความ
สวยงาม  เปน็ระเบยีบ

ก่อสร้างป้ายบอกทางเข้า
สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล
 1, โรงเรียนเทศบาล 2, ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
จันจว้า, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดสันหลวง

 -  50,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

มีปา้ยบอกทางเข้า
สถานศึกษา  ที่
ชัดเจน  และเปน็
สัดส่วน

กองการศึกษา

147 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามแม่น้ าจัน บริเวณที่นา 
นายเทยีม ลือเลศ      บา้น
ปา่สักหลวง  หมู่ 2   ต.
จันจวา้ใต้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่การเกษตร
 และพื้นที่ภายในชุมชน

ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าจัน
 บริเวณที่นา นายเทียม ลือ
เลศ      บ้านป่าสักหลวง  หมู่
 2   ต.จันจว้าใต้

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

มีระบบการระบายน้ าที่ดี
น้ าไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย  
พื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง

148 โครงการก่อสร้างถนนรอบเวียง
หนองหล่ม(เส้นทางวัดป่าหมาก
หน่อ บ้านห้วยน้ าราก ม.9 ต.
จันจว้า-หนองน้ าร้อน ถึงบ้านป่า
ถ่อน ม.11 ต.จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนรอบเวียงหนอง
หล่ม(เส้นทางวัดป่าหมาก
หน่อ บ้านห้วยน้ าราก ม.9 ต.
จันจว้า-หนองน้ าร้อน ถึง
บ้านป่าถ่อน ม.11 ต.จันจว้าใต้

 -   3,000,000    3,000,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

ทต.จันจว้า กรม
ส่งเสริมฯกรม
ทรัพยากรน้ าฯ   
 ทางหลวงชนบท



149 โครงการจัดท าระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานช่าง

เพื่อพฒันาระบบ
สารสนเทศการ
บริหารงานช่างใหส้ะดวก
ในการปฏบิติังาน

จัดท าระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานช่าง
เทศบาลต าบลจันจวา้

      10,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ระบบการช่างมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในการบริการ
ประชาชน

กองช่าง

150 โครงการขยายไหล่ทางพร้อม
ก่อสร้างก าแพงกันดินและราว
กันตก บริเวณบ้านนายสมโภชน์
 ขยัน บ้าน     ป่าสักหลวงหมู่ 
1,2                  ต.จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายไหล่ทางพร้อมก่อสร้าง
ก าแพงกันดินและราวกันตก 
บริเวณบ้านนายสมโภชน์ 
ขยัน บ้านป่าสักหลวงหมู่ 1,2 
   ต.จันจว้าใต้

    400,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ระบบการช่างมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในการบริการ
ประชาชน

กองช่าง

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2559 2560 2561 ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
 ถนนข้างบา้นนายบญุส่ง - 
ล าเหมือสาธารณะบา้นปา่
สักหลวง ม.1 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่การเกษตร
 และพื้นที่ภายในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาปดิ ถนน
ข้างบา้นนายบญุส่ง - ล า
เหมือสาธารณะบา้นปา่
สักหลวง  หมู่ 1

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงร่อง
ระบายน้ าเส้นทางแยก
โรงเรียนจันจวา้วทิยาคม 
บา้นปา่สักหลวง ม.1         
   ต.จันจวา้ใต้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่การเกษตร
 และพื้นที่ภายในชุมชน

ปรับปรุงร่องระบายน้ า
เส้นทางแยกโรงเรียน
จันจวา้วทิยาคม บา้นปา่
สักหลวง ม.1            
ต.จันจวา้ใต้

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.2 แนวทางการพฒันา  พฒันาระบบการระบายน้ า

 งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด   (KPI)
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รบั ผลที่คาดว่าจะได้รบั



3 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
 ถนนข้างบา้นนายบญุทา 
ทายะนา-บา้นนายสุกิจ 
แสนใจวฒิุ บา้นปา่สักหลวง 
    หมู่ 1   ต.จันจวา้ใต้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่การเกษตร
 และพื้นที่ภายในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาปดิ ถนน
ข้างบา้นนายบญุทา ทา
ยะนา-บา้นนายสุกิจ แสน
ใจวฒิุ บา้นปา่สักหลวง  
หมู่ 1

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ปดิซอย 2 บา้นปา่สักหลวง 
 หมู่ 2     ต.จันจวา้ใต้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่การเกษตร
 และพื้นที่ภายในชุมชน

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อม
ฝาปดิซอย 2 บา้นปา่สัก
หลวง หมู่ 2

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

5 โครงการขยายไหล่ทาง
พร้อมวางทอ่ คสล. จาก
บา้นนายสม ขยัน บา้นปา่
สักหลวง ม.1 ถึงบา้นน.ส.
อ านวย บา้นปา่สักหลวง ม.
2 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่การเกษตร
 และพื้นที่ภายในชุมชน

ขยายไหล่ทางพร้อมวาง
ทอ่ คสล. จากบา้นนาย
สม ขยัน บา้นปา่สักหลวง
 ม.1 ถึงบา้นน.ส.อ านวย
 บา้นปา่สักหลวง ม.2 ต.
จันจวา้ใต้

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปดิ บริเวณหน้าวดัปา่สัก
หลวง หมู่ 2   ต.จันจวา้ใต้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่การเกษตร
 และพื้นที่ภายในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. พร้อมฝาปดิ 
บริเวณหน้าวดัปา่สัก
หลวง หมู่ 2             
ต.จันจวา้ใต้

 -  -        50,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

มีระบบการระบายน้ าที่ดี
น้ าไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย  
พื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง



7 โครงการวางทอ่ลอดเหล่ียม
 คสล. (ที่นานนายประสิทธิ ์
  จินดาธรรม เชื่อมบา้นปา่
บงหลวง ม.3 ,หนองครก ม.
6, บา้นสันหลวง ม.10,บา้น
สันทางหลวง ม.12)  บา้น
ปา่สักหลวง  หมู่ 2          
ต.จันจวา้ใต้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่การเกษตร
 และพื้นที่ภายในชุมชน

วางท่อลอดเหล่ียม คสล. (ที่
นานนายประสิทธิ์   จินดา
ธรรม เชื่อมบ้านป่าบงหลวง 
ม.3 ,หนองครก ม.6, บ้านสัน
หลวง ม.10,บ้านสันทางหลวง
 ม.12)  บ้านป่าสักหลวง  หมู่
 2  ต.จันจว้าใต้

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปดิ ซอย 2 ข้างบา้น นาย
ยรรยง สมบติัใหม่      ,
จากบา้นนายใจยา ต๊ะต้อง
ใจ ถึงแม่น้ าจัน  บา้นปา่บง
หลวง ม.3  ต.จันจวา้ใต้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่การเกษตร
 และพื้นที่ภายในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. พร้อมฝาปดิ ซอย 
2 ข้างบา้น นายยรรยง 
สมบติัใหม่      บา้นปา่
บงหลวง          ม.3   
ต.จันจวา้ใต้

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

9 โครงการวางทอ่ คสล. ลอด
ถนนตรงข้ามบา้นนายสวาท
 กัลยาณกุล บา้นปา่บง
หลวง ม.3  ต.จันจวา้ใต้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่การเกษตร
 และพื้นที่ภายในชุมชน

วางทอ่ คสล. ลอดถนน
ตรงข้ามบา้นนายสวาท 
กัลยาณกุล บา้นปา่บง
หลวง ม.3  ต.จันจวา้ใต้

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

10 โครงการเสริมไหล่ทางและ
วางทอ่พร้อมฝาปดิ จาก
สามแยกหน้าบา้นนายสวาท
 กัลยาณกุล ถึง บา้นนาย
แถลง ปงิยองบา้นปา่บง
หลวง ม.3  ต.จันจวา้ใต้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่การเกษตร
 และพื้นที่ภายในชุมชน

เสริมไหล่ทางและวางทอ่
พร้อมฝาปดิ จากสาม
แยกหน้าบา้นนายสวาท 
กัลยาณกุล ถึง บา้นนาย
แถลง ปงิยองบา้นปา่บง
หลวง ม.3  ต.จันจวา้ใต้

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง



11 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปดิ จากบา้นนางพบั จับใจ
นาย,บา้นนางปนิแก้ว เงา
งาม ถึง แม่น้ าจัน บา้นปา่
บงหลวง ม.3 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่การเกษตร
 และพื้นที่ภายในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
พร้อมฝาปิด จากบ้านนางพับ
 จับใจนาย,บ้านนางปินแก้ว 
เงางาม ถึง แม่น้ าจัน บ้านป่า
บงหลวง ม.3 ต.จันจว้าใต้

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า
 จากฝายหนองปึ๋ง ถึงปา่สัก
หลวง  บา้นกิ่วพร้าว   ม.4 
ต.จันจวา้ใต้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่การเกษตร
 และพื้นที่ภายในชุมชน

ก่อสร้างคลองส่งน้ า จาก
ฝายหนองปึ๋ง ถึงปา่สัก
หลวง  บา้นกิ่วพร้าว   ม.
4 ต.จันจวา้ใต้

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

มีระบบการระบายน้ าที่ดี
น้ าไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย  
พื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างทอ่ส่งน้ า
หนองเขียวถึงพื้นที่
การเกษตรบา้นกิ่วพร้าว ม.4
 ถึงบา้นปา่สักหลวง ม.2     
 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่การเกษตร
 และพื้นที่ภายในชุมชน

ก่อสร้างท่อส่งน้ าหนองเขียว
ถึงพื้นที่การเกษตรบ้านกิ่ว
พร้าว ม.4 ถึงบ้านป่าสักหลวง
 ม.2            ต.จันจว้าใต้

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

มีระบบการระบายน้ าที่ดี
น้ าไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย  
พื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง

14 โครงการผันน้ าแม่น้ าจันเข้า
หนองเขียวด้วยระบบไฟฟา้ 
 บา้นกิ่วพร้าว ม.4           
 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่การเกษตร
 และพื้นที่ภายในชุมชน

ผันน้ าแม่น้ าจันเข้าหนอง
เขียวด้วยระบบไฟฟา้  
บา้นกิ่วพร้าว   ม.4 ต.
จันจวา้ใต้

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

มีระบบการระบายน้ าที่ดี
น้ าไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย  
พื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
 ซอย 6 บา้นนางสิงหา ไชย
สาร  บา้นกิ่วพร้าว      ม.4 
       ต.จันจวา้ใต้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่การเกษตร
 และพื้นที่ภายในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด ซอย 6 บ้านนาง
สิงหา ไชยสาร  บ้านกิ่วพร้าว 
  ม.4            ต.จันจว้าใต้

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

มีระบบการระบายน้ าที่ดี
น้ าไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย  
พื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง



16 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
 ซอย 2 บา้นนายปริญญา 
เอี่ยมอ่อน  บา้นกิ่วพร้าว   
ม.4 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่การเกษตร
 และพื้นที่ภายในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด ซอย 2บ้านนาย
ปริญญา เอี่ยมอ่อน  บ้านกิ่ว
พร้าว ม.4 ต.จันจว้าใต้

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

มีระบบการระบายน้ าที่ดี
น้ าไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย  
พื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง

17 โครงการปรับปรุงราง
ระบายน้ า หน้าบา้นนายผัด
 กันแก้ว  บา้นกิ่วพร้าว   ม.
4 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่การเกษตร
 และพื้นที่ภายในชุมชน

ปรับปรุงรางระบายน้ า 
หน้าบา้นนายผัด กันแก้ว
  บา้นกิ่วพร้าว   ม.4 ต.
จันจวา้ใต้

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

มีระบบการระบายน้ าที่ดี
น้ าไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย  
พื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
 ซอย 8 ถึงซอย 6  บา้นกิ่ว
พร้าว  หมู่ 4   ต.จันจวา้ใต้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่การเกษตร
 และพื้นที่ภายในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาปดิ ซอย 8
 ถึงซอย 6  บา้นกิ่วพร้าว
  หมู่ 4

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

มีระบบการระบายน้ าที่ดี
น้ าไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย  
พื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
 ซอย  1,4,5,  บา้นหนองปึ๋ง
  หมู่ 5   ต.จันจวา้ใต้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่การเกษตร
 และพื้นที่ภายในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาปดิ ซอย  
1,4,5,  บา้นหนองปึ๋ง  
หมู่ 5 ต.จันจวา้ใต้

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

มีระบบการระบายน้ าที่ดี
น้ าไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย  
พื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างฝาปดิราง
ระบายน้ า คสล. ซอย 6 
บา้นหนองครก  หมู่ 6      
 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่การเกษตร
 และพื้นที่ภายในชุมชน

ก่อสร้างฝาปดิราง
ระบายน้ า คสล.พร้อม
ฝาปดิ ซอย 6 บา้น
หนองครก  หมู่ 6

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

มีระบบการระบายน้ าที่ดี
น้ าไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย  
พื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง



21 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
 ล าเหมืองซอย 
1,2,3,8,9,10  บา้นหนอง
ครก  หมู่ 6      ต.จันจวา้ใต้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่การเกษตร
 และพื้นที่ภายในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาปดิ ล า
เหมืองซอย 1,2,3,8,9,10
  บา้นหนองครก

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

22 โครงการขยายสะพานข้าม
เหมืองร่องทรายเชื่อมบา้น
ปา่บงหลวง  บา้นปา่กุ๊ก ม.8
 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายสะพานข้ามเหมือง
ร่องทรายเชื่อมบา้นปา่
บงหลวง  บา้นปา่กุ๊ก ม.8
               ต .จันจวา้ใต้

 - -      200,000  ร้อยละ 90 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย

23 โครงการก่อสร้างทอ่หลอด
เหล่ียม คสล. บริเวณตรง
ข้ามคอดควาย นายอารีย์ 
จับใจนาย บา้นปา่กุ๊ก ม.8 
ต.จันจวา้ใต้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่การเกษตร
 และพื้นที่ภายในชุมชน

ก่อสร้างท่อหลอดเหล่ียม 
คสล. บริเวณตรงข้ามคอด
ควาย นายอารีย์ จับใจนาย 
บ้านป่ากุ๊ก ม.8                
 ต.จันจว้าใต้

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

มีระบบการระบายน้ าที่ดี
น้ าไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย  
พื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ปดิซอย 8 บา้นแม่ค าฝ่ัง
หมิ่น  หมู่ 9  ต.จันจวา้ใต้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่การเกษตร
 และพื้นที่ภายในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิดซอย 8 บ้านแม่
ค าฝ่ังหมิ่น  หมู่ 9  ต.จันจว้า
ใต้

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

มีระบบการระบายน้ าที่ดี
น้ าไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย  
พื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง

25 โครงการก่อสร้างทอ่ลอด
เหล่ียม เชื่อม บา้นสันทาง
หลวง  บา้นแม่ค าฝ่ังหมิ่น 
ม.9 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่การเกษตร
 และพื้นที่ภายในชุมชน

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เชื่อม
 บ้านสันทางหลวง  บ้านแม่
ค าฝ่ังหมิ่น ม.9       ต.จันจ
ว้าใต้

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

มีระบบการระบายน้ าที่ดี
น้ าไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย  
พื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง

26 โครงการขุดลอกร่องระบาย
น้ า ซอย 3 บา้นแม่ค าฝ่ัง
หมิ่น  หมู่ 9  ต.จันจวา้ใต้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย   และพื้นที่
ภายในชุมชน

ขุดลอกร่องระบายน้ า 
ซอย 3 บา้นแม่ค าฝ่ังหมิ่น
  หมู่ 9               ต.
จันจวา้ใต้

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

มีระบบการระบายน้ าที่ดี
น้ าไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย  
 และพื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง



27 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
 หน้าบา้นนายตา  ปงกันค า
 และบริเวณสามแยกหน้า
วดั บา้นแม่ค าฝ่ังหมิ่น  หมู่ 
9  ต.จันจวา้ใต้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่การเกษตร
 และพื้นที่ภายในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาปดิ หน้า
บา้นลุงตายาว บา้นแม่
ค าฝ่ังหมิ่น  หมู่ 9

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

มีระบบการระบายน้ าที่ดี
น้ าไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย  
พื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง

28 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝาปดิ   
ซอย 1 ถึงตลาดสันหลวง  
บา้นสันหลวง ม.10    ต.
จันจวา้ใต้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่การเกษตร
 และพื้นที่ภายในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม
ฝาปิด   ซอย 1 ถึงตลาดสัน
หลวง  บ้านสันหลวง ม.10   
ต.จันจว้าใต้

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

มีระบบการระบายน้ าที่ดี
น้ าไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย  
พื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง

29 โครงการก่อสร้างทอ่ลอด
เหล่ียม ทางเข้าบา้นนาย
อุดม ธนิ้อมธรรม ,บา้นนาย
จ าลอง อุประ  บา้นสัน
หลวง ม.10 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่การเกษตร
 และพื้นที่ภายในชุมชน

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 
ทางเข้าบ้านนายอุดม     ธิ
น้อมธรรม ,บ้านนายจ าลอง 
อุประ บ้านสันหลวง  ม.10 
ต.จันจว้าใต้

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

มีระบบการระบายน้ าที่ดี
น้ าไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย  
พื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง

30 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า ซอย 5 (ทางไป
บา้นหนองครก)  บา้นสัน
หลวง ม.10 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่การเกษตร
 และพื้นที่ภายในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย 5
 (ทางไปบ้านหนองครก)  
บ้านสันหลวง ม.10           
ต.จันจว้าใต้

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

มีระบบการระบายน้ าที่ดี
น้ าไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย  
พื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง

31 โครงการก่อสร้างทอ่ลอด
เหล่ียม บริเวณที่นานา
ยอนันต์ สันกาศ         
บา้นสันหลวง ม.10          
    ต.จันจวา้ใต้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่การเกษตร
 และพื้นที่ภายในชุมชน

ก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียม 
บริเวณที่นานายอนันต์ 
สันกาศ บา้นสันหลวง ม.
10  ต.จันจวา้ใต้

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

มีระบบการระบายน้ าที่ดี
น้ าไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย  
พื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง



32 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
 หน้าบา้นนางจันดี  จับใจ
นาย  ,จากบา้นนายสนั่น 
ผัดกาศ หมู่ 10 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่การเกษตร
 และพื้นที่ภายในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด หน้าบ้านนางจัน
ดี  จับใจนาย  ,จากบ้านนาย
สนั่น ผัดกาศ หมู่ 10  ต.จันจ
ว้าใต้

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

มีระบบการระบายน้ าที่ดี
น้ าไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย  
พื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง

33 โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายน้ าพร้อมฝาปดิ
ภายในชุมชน  บา้นสันหลวง
 ม.10 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่การเกษตร
 และพื้นที่ภายในชุมชน

ปรับปรุงรางระบายน้ าหน้า
บ้านนางจันดี จับใจนาย  , 
หน้าบ้านนายสนั่น ผัดกาศ  
ซอย 5 ทางไปบ้านหนองครก
,ซอย 1 ถึงตลาดบ้านสันหลวง

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

34 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
 ซอยข้างบา้นนายพชิัย ต๊ะ
ต้องใจ  บา้นสันทางหลวง
หมู่ 12  ต.จันจวา้ใต้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่การเกษตร
 และพื้นที่ภายในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด ซอยข้างบ้าน
นายพิชัย ต๊ะต้องใจ  บ้านสัน
ทางหลวงหมู่ 12  ต.จันจว้าใต้

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

มีระบบการระบายน้ าที่ดี
น้ าไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย  
พื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง

35 โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล. เชื่อมระหวา่งสุสาน
สันทางหลวงถึงแม่ค าฝ่ัง
หมิ่น  บา้นสันทางหลวง ม.
12      ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างสะพาน คสล. เชื่อม
ระหว่างสุสานสันทางหลวงถึง
แม่ค าฝ่ังหมิ่น  บ้านสันทาง
หลวง ม.12      ต.จันจว้าใต้

 -     200,000  -  ร้อยละ 90 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย

36 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปดิ ซอย 7 ถึง ซอย 8 บา้น
ใหม่ ม.1 ต.จันจวา้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  และพื้นที่
ภายในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. พร้อมฝาปดิ ซอย 
7 ถึง ซอย 8 บา้นใหม่ 
ม.1 ต.จันจวา้

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัย และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง



37 โครงการวางทอ่ คสล. 
เส้นทางไปบา้นหว้ยน้ าราก 
บา้นใหม่ ม.1 ต.จันจวา้

พื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่อยู่
อาศัย  พื้นที่การเกษตร 
และพื้นที่ภายในชุมชน

วางทอ่ คสล. เส้นทางไป
บา้นหว้ยน้ าราก บา้นใหม่
 ม.1              ต.จันจวา้

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

มีระบบการระบายน้ าที่ดี
น้ าไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย  
พื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในชุมชน

กองช่าง

38 โครงการก่อสร้างทอ่ลอด
เหล่ียม คสล.ซอยใจ๋บา้น 
บา้นแม่ค าน้ าลัด  หมู่ 3     
   ต.จันจวา้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  และพื้นที่
ภายในชุมชน

ก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียม 
คสล.ซอยใจ๋บา้น บา้น
แม่ค าน้ าลัด  หมู่ 3

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

39 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
 จากซอยประปาถึงบา้น
นางบวัผา เอกศูนย์ บา้น
หว้ยน้ ารากหมู่ 4 ต.จันจวา้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย และพื้นที่ภายใน
ชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาปดิ จาก
ซอยประปาถึงบา้นนาง
บวัผา เอกศูนย์ บา้น
หว้ยน้ ารากหมู่ 4  ต.
จันจวา้

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

40 โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายน้ าพร้อมฝาปดิ
ภายในชุมชน  บา้นหว้ยน้ า
รากหมู่ 4   ต.จันจวา้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย และพื้นที่ภายใน
ชุมชน

ปรับปรุงรางระบายน้ าจาก
ตลาดถึงสามแยก บ้าน น.ส.
ศรีจุ่ม สุตะวงศ์ ,จาก
หอประชุมถึงบ้านนายอินตา 
ปิ่นทรายมูล,จากบ้านนางป๋า 
สุตะวงค์ถึงห้วยน้ าราก ม.9(
บ้านนางสุพรรณ วงศ์ษา) ,
จากบ้านนาสยสมพงษ์ ปัน
เขื่อนขัติ ถึงที่เก็บของแม่บ้าน
,จากบ้านนายเมือง แก้วราก
มุขถึงบ้านนายอุ่นเรือน ภิระ
บรรณ,ซอยข้าง ร.ร.ห้วยน้ า
ราก

 -  -      200,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัย  และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง



41 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝาปดิ 
ต้ังแต่บา้นนางช่วน นิ่มอิ่ม 
ถึง บา้นนายสมศักด์ิ จันทา
พนู บา้นดง หมู่ 6      ต.
จันจวา้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย และพื้นที่ภายใน
ชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมฝาปดิ ต้ังแต่บา้น
นางช่วน นิ่มอิ่ม ถึง บา้น
นายสมศักด์ิ จันทาพนู 
บา้นดง หมู่ 6    ต.จันจวา้

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัย  และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

42 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝาปดิ ซอย
 5 บา้นดง หมู่ 6 ต.จันจวา้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย และพื้นที่ภายใน
ชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมฝาปดิ ซอย 5 
บา้นดง หมู่ 6            
ต.จันจวา้

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัย  และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

43 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าภายในบริเวณ 
โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่ภายในโรงเรียน

ก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในบริเวณ โรงเรียน
เทศบาล 1 ต้นยาง

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ทว่มขัง
พื้นที่ภายในโรงเรียน

กองช่าง

44 โครงการขยายสะพานบา้น
แม่ค าฝ่ังหมิ่น ม.9           
ต.จันจวา้ใต้ อ.แม่จัน เชื่อม
เขตติดต่อ เทศบาลสาย
น้ าค า อ.แม่จัน

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายสะพานบ้านแม่ค าฝ่ัง
หมิ่น ม.9 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่
จัน เชื่อมเขตติดต่อ เทศบาล
สายน้ าค า อ.แม่จัน

    200,000     200,000  -  ร้อยละ 90 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย

45 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
สะพานและราวสะพาน ใน
เขตพื้นที่เทศบาลต าบล      
  จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงซ่อมแซม
สะพานและราวสะพาน 
ในเขตพื้นที่เทศบาล
ต าบลจันจวา้

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย

46 โครงการวางทอ่จ่ายน้ า
บริเวณสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติฯหนองมโนราห์

เพื่อปรับปรุงระบบจ่ายน้ า
บริเวณสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติฯหนอง
มโนราห์

วางทอ่จ่ายน้ าบริเวณ
สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติฯหนองมโนราห์

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

มีระบบจ่ายน้ าที่ดีขึ้น
และบริการอย่างทั่วถึง

กองช่าง  กอง
ประปา



47 โครงการเสริมดินลูกรังไป
ยังบอ่ขยะเทศบาล     บา้น
ต้นยาง หมู่ 7 ต.จันจวา้

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางไปยังบอ่ขยะ

ด าเนินการเสริมดินลูกรัง
ไปยังบอ่ขยะเทศบาล
บา้นต้นยาง  หมู่  7 ต.
จันจวา้

- 100,000 -  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได

ใช้ประโยชน์

รถบรรทกุขยะมี
ความสะดวกในการ
เดินทางไปบอ่ขยะ
ของเทศบาล

กองช่าง

48 โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล. ซอย 2,3,6 บา้นใหม่  
   ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างสะพาน คสล. 
2,3,6 บา้นใหม่           
 ต.จันจวา้

-     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได

ใช้ประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

49 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปดิ บริเวณบา้นนางอ าไพร 
ถึงล าเหมืองใหม่ บา้นทราย
มูล    ม.2 ต.จันจวา้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่ภายใน
ชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. พร้อมฝาปดิ 
บริเวณบา้นนางอ าไพร 
ถึงล าเหมืองใหม่ บา้น
ทรายมูล ม.2           ต.
จันจวา้

- -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได

ใช้ประโยชน์

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

50 โครงการก่อสร้างทอ่ลอด
เหล่ียมเข้าพื้นที่การเกษตร
บริเวณที่นา นายวาร ภริะ
บรรณ  บา้นทรายมูล ม.2 
ต.จันจวา้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่การเกษตร

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมเข้า
พื้นที่การเกษตรบริเวณที่นา 
นายวาร ภิระบรรณ  บ้าน
ทรายมูล ม.2 ต.จันจว้า

-     100,000 -  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได

ใช้ประโยชน์

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่
การเกษตร

กองช่าง

51 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
 จากซอยประปา ถึงบา้น
นางบวัผา เอกศูนย์  บา้น
หว้ยน้ าราก ม.4 ต.จันจวา้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย   และพื้นที่
ภายในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาปดิ จาก
ซอยประปา ถึงบา้นนาง
บวัผา เอกศูนย์  บา้น
หว้ยน้ าราก ม.4 ต.จันจวา้

- -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได

ใช้ประโยชน์

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัย  และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง



52 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
 จากปากทางตลาด ถึงสาม
แยกบา้น น.ส.ศรีจุ่ม  สุตะ
วงศ์  บา้นหว้ยน้ าราก ม.4  
        ต.จันจวา้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่การเกษตร
 และพื้นที่ภายในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาปดิ จาก
ปากทางตลาด ถึงสาม
แยกบา้น น.ส.ศรีจุ่ม  สุ
ตะวงศ์  บา้นหว้ยน้ าราก
 ม.4 ต.จันจวา้

-     100,000 -  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได

ใช้ประโยชน์

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัย  และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

53 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
 จากหอประชุม ถึงบา้น 
นายอินตา ปนิทรายมูล  
บา้นหว้ยน้ าราก ม.4      ต.
จันจวา้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่ภายใน
ชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาปดิ จาก
หอประชุม ถึงบา้น นาย
อินตา ปนิทรายมูล  
บา้นหว้ยน้ าราก ม.4     
 ต.จันจวา้

- -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได

ใช้ประโยชน์

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัย  และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

54 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
 จากบา้นนางปา๋ สุตะวงค์  
บา้นหว้ยน้ าราก ม.4  ถึง
บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 9 
บา้นนางสุพรรณ วงศ์ษา    
ต.จันจวา้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่ภายใน
ชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด จากบ้านนางป๋า
 สุตะวงค์  บ้านห้วยน้ าราก 
ม.4  ถึงบ้านห้วยน้ าราก หมู่ 
9 บ้านนางสุพรรณ วงศ์ษา    
  ต.จันจว้า

-     100,000 -  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได

ใช้ประโยชน์

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัย  และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

55 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
 จากบา้นนายสมพงษ ์   ปนั
เขื่อนขัติ ถึง ที่เก็บของ
แม่บา้น บา้นหว้ยน้ าราก ม.
4   ต.จันจวา้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่ภายใน
ชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด จากบ้านนาย
สมพงษ์    ปันเขื่อนขัติ ถึง ที่
เก็บของแม่บ้าน บ้านห้วยน้ า
ราก ม.4     ต.จันจว้า

- -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได

ใช้ประโยชน์

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัย  และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง



56 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
 จากบา้นนายเมือง แก้ว
รากมุข ถึง บา้นนายอุ่น
เรือน ภริะบรรณ บา้นหว้ย
น้ าราก ม.4   ต.จันจวา้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่ภายใน
ชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด จากบ้านนาย
เมือง แก้วรากมุข ถึง บ้าน
นายอุ่นเรือน ภิระบรรณ 
บ้านห้วยน้ าราก ม.4   ต.
จันจว้า

-     100,000 -  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได

ใช้ประโยชน์

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัย  และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

57 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามล าน้ าหว้ย ตรงข้าม
บา้นนายชูเกียรติ พงิคะสัน 
      บ.หว้ยน้ าราก ม.5      
        ต.จันจวา้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่ภายใน
ชุมชน

ก่อสร้างสะพานข้ามล า
น้ าหว้ย ตรงข้ามบา้น
นายชูเกียรติ พงิคะสัน 
บ.หว้ยน้ าราก ม.5  ต.
จันจวา้

 -     100,000 -  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได

ใช้ประโยชน์

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัย  และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

58 โครงการปรับปรุงระบบการ
ระบายน้ าในชุมชน บา้น
หว้ยน้ าราก หมู่ 5 ต.จันจวา้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่ภายใน
ชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด บ้านนายเสาร์ค า
 รากรินทร์ ถึงบ้านนายข่าย
แก้ว จันทร์แดง  ,   จากบ้าน
นายผล    ปินทรายมูล ถึง
บ้านนายสมบัติ รากรินทร์    
จากบ้านนายวิทยา     จัน
ทาพูน ถึงบ้านนายกุศล รา
วิชัย  จากบ้านนายยอด สุรี
ถึงบ้านนายอ้าย ราวิชัย  
จากบ้านนายจรัส สุตะวงค์ 
ถึงบ้านนางออน ยานะ  จาก
บ้านนางจันเป็ง ราวิชัย ถึง
บ้านนางอิ่น ราวิชัย จากบ้าน
นายเมฆ แก้วรากมุข ถึงถนน
ใหญ่แม่จัน-เชียงแสน จาก
บ้านนางหลาน แก้วรากมุข 
ถึงบ้านนางบัวผัน แก้วรากมุข
   บ.ห้วยน้ าราก ม.5          
ต.จันจว้า

 -     100,000 100,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได

ใช้ประโยชน์

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัย  และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง



59 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปดิ
 ซอย 5 บา้นดง หมู่.6    ต.
จันจวา้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่ภายใน
ชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาปดิ ซอย 5
 บา้นดง หมู่.6         ต.
จันจวา้

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ประชาชนได้
ประโยชน์

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัย  และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

60 โครงการก่อสร้างฝาปดิราง
ระบายน้ า ต้ังแต่บา้นนาง
ช่วน นิ่มอิ่ม ถึง บา้นนาย
สมศักด์ิ จันทาพนู หมู่ 6    
   ต.จันจวา้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่ภายใน
ชุมชน

ก่อสร้างฝาปดิราง
ระบายน้ า ต้ังแต่บา้น
นางช่วน นิ่มอิ่ม ถึง บา้น
นายสมศักด์ิ จันทาพนู ม.
 6 ต.จันจวา้

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ประชาชนได้
ประโยชน์

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัย  และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

61 โครงการปรับปรุงระบบการ
ระบายน้ าในชุมชน บา้นต้น
ยาง หมู่ 7 ต.จันจวา้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่ภายใน
ชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. พร้อมฝาปดิ
บริเวณซ้มประตูวดั ถึง 
บริเวณที่นานายวชิัย ชุ่ม
มงคล ,บริเวณตลาด
ชุมชน ถึงบา้นนายบรรจง
  ยางยืน,บริเวณสามแยก
 บา้นนายอิ่น สุวรรณ
จักรจนถึงสุดซอย,จาก
บอ่ปลานายมังกร ทอง
แสน ถึงบา้นนายนพดล 
อินมณี  บา้นต้นยาง หมู่
 7           ต.จันจวา้

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ประชาชนได้
ประโยชน์

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัย  และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง



62 โครงการวางทอ่ระบายน้ า
ริมทางโค้ง บริเวณบา้นนาย
พเิชษฐ์ พมิพพ์วงทอง บา้น
หนองร่อง หมู่ 8     ต.จันจ
วา้ ถึงบา้นปา่บงหลวง หมู่ 3
 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่ภายใน
ชุมชน

วางทอ่ระบายน้ าริมทาง
โค้ง บริเวณบา้นนาย
พเิชษฐ์ พมิพพ์วงทอง 
บา้นหนองร่อง หมู่ 8 ต.
จันจวา้ ถึงบา้นปา่บง
หลวง หมู่ 3 ต.จันจวา้ใต้

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ประชาชนได้
ประโยชน์

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัย  และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

63 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปดิ บริเวณบา้นนายบญุส่ง 
ร้องหาญแก้ว ซอย 1,4,3,5
 บา้นหนองร่อง ม.8          
  ต.จันจวา้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่ภายใน
ชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. พร้อมฝาปดิ 
บริเวณบา้นนายบญุส่ง 
ร้องหาญแก้ว ซอย 
1,4,3,5 บา้นหนองร่อง 
ม.8   ต.จันจวา้

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ประชาชนได้
ประโยชน์

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัย  และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง  กอง
ประปา

64 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปดิ จากหอประชุม ถึง 
หนองคัน บา้นหว้ยน้ าราก 
ต.จันจวา้ ม.9 ต.จันจวา้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่ภายใน
ชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. พร้อมฝาปดิ จาก
หอประชุม ถึง หนองคัน
 บา้นหว้ยน้ าราก ต.จันจ
วา้

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ประชาชนได้
ประโยชน์

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัย  และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

65 โครงการขยายสะพานสาย
บา้นสันหลวง ม.10 ถึง 
บา้นหนองครก ม.6          
   ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขยายสะพานสายบา้น
สันหลวง ม.10 ถึง บา้น
หนองครก ม.6       ต.
จันจวา้ใต้

 -  -      200,000  ร้อยละ 90 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย

66 โครงการก่อสร้างอาคาร
แบง่น้ าขัวรินค า  บา้นแม่ค า
ฝ่ังหมิ่น  ม.9 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่ภายใน
ชุมชน

ก่อสร้างอาคารแบง่น้ าขัว
รินค า  บา้นแม่ค าฝ่ังหมิ่น
 ม.9 ต.จันจวา้ใต้

 -  -      200,000  ร้อยละ 90 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัย  และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง



67 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปดิ ซอย 3 บา้นปถ่่อน ม.11
           ต.จันจวา้ใต้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่ภายใน
ชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. พร้อมฝาปดิ ซอย 
3 บา้นปถ่่อน       ม.11 
ต.จันจวา้ใต้

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ประชาชนได้
ประโยชน์

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัย  และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

68 โครงการก่อสร้างทอ่ลอด
เหล่ียมทางเข้าสุสานบริเวณ
ร่องหนอง-เหมืองงาม บา้น
สันทางหลวง ม.12           
  ต.จันจวา้ใต้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่ภายใน
ชุมชน

ก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียม
ทางเข้าสุสานบริเวณร่อง
หนอง-เหมืองงาม บา้น
สันทางหลวง ม.12        
  ต.จันจวา้ใต้

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ประชาชนได้
ประโยชน์

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัย  และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

69 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปดิ ซอย ข้างบา้นนายพชิัย 
ต๊ะต้องใจ  บา้นสันทาง
หลวง ม.12     ต.จันจวา้ใต้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่ภายใน
ชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. พร้อมฝาปดิ ซอย 
ข้างบา้นนายพชิัย ต๊ะต้อง
ใจ  บา้นสันทางหลวง ม.
12 ต.จันจวา้ใต้

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ประชาชนได้
ประโยชน์

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัย  และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

70 โครงการวางทอ่ คสล. 
พร้อมบอ่พกั บริเวณหน้า
โรงไม้ บา้นสันทางหลวง     
  ม.12 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  พื้นที่ภายใน
ชุมชน

วางทอ่ คสล. พร้อมบอ่
พกั บริเวณหน้าโรงไม้ 
บา้นสันทางหลวง ม.12 
ต.จันจวา้ใต้

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ประชาชนได้
ประโยชน์

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัย  และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

71 โครงการก่อสร้างฝาปดิราง
ระบาย ซอยหอประชุม
เทศบาลต าบลจันจวา้  
บา้นหว้ยน้ าราก  หมู่ 9 ต.
จันจวา้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขัง
บา้นเรือนประชาชน

ก่อสร้างฝาปดิรางระบาย
 ซอยหอประชุมเทศบาล
ต าบลจันจวา้  บา้นหว้ย
น้ าราก  หมู่ 9 ต.จันจวา้

 -  -  100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ทว่มขัง
บา้นเรือนประชาชน

กองช่าง



72 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปดิ ซอย 5  บริเวณหน้า
บา้นนางสิงหา  ไชยสาร  
บา้นกิ่วพร้าว  หมู่ 4 ต.จันจ
วา้ใต้

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มขังที่
อยู่อาศัย  ภายในชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. พร้อมฝาปดิ ซอย 
5  บริเวณหน้าบา้นนาง
สิงหา  ไชยสาร  บา้นกิ่ว
พร้าว  หมู่ 4 ต.จันจวา้ใต้

 -  -  100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

มีระบบการระบาย
น้ าที่ดีน้ าไม่ทว่มขังที่
อยู่อาศัย  ภายใน
ชุมชน

กองช่าง

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 2559 2560 2561 ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการปรับปรุงคุณภาพ

น้ าประปาหนองเขียวด่ืมได้
เทศบาลต าบลจันจวา้

เพื่อพฒันาระบบ
น้ าประปาใหส้ามารถด่ืมได้

ปรับปรุงคุณภาพ
น้ าประปาหนองเขียวด่ืม
ได้เทศบาลต าบลจันจวา้

 100,000  100,000  100,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรที่ได้รับ

ประโยชน์

น้ าประปามีคุณภาพ
ที่ดีสามรถด่ืมได้

กองประปา

2 โครงการปรับปรุงระบบ
ผลิตน้ าประปาในหมู่บา้น  
บา้นหนองปึ๋ง  หมู่ 5        
 ต.จันจวา้

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าไวใ้ช้
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

ปรับปรุงระบบผลิต
น้ าประปาในหมู่บา้น  
บา้นหนองปึ๋ง  หมู่ 5    
ต.จันจวา้

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีน้ า
สะอาดส าหรับ
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพยีงพอ

กองการประปา

3 โครงการปรับปรุงโรงน้ าด่ืม
ในหมู่บา้นหนองครก  หมู่ 6
 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าไวใ้ช้
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

ปรับปรุงโรงน้ าด่ืมใน
หมู่บา้นหนองครก  หมู่ 6
 ต.จันจวา้ใต้

 -  100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีน้ า
สะอาดส าหรับ
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพยีงพอ

กองการประปา

4 โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาในหมู่บา้น บา้นปา่
ถ่อน  หมู่ 11 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าไวใ้ช้
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

ซ่อมแซมระบบประปา
ในหมู่บา้น บา้นปา่ถ่อน 
 หมู่ 11 ต.จันจวา้ใต้

 -  -  100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีน้ า
สะอาดส าหรับ
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพยีงพอ

กองการประปา

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.3 แนวทางการพฒันา  พฒันาระบบการประปาและแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค

 งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด   (KPI)
ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รบั ผลที่คาดว่าจะได้รบั



5 โครงการปรับปรุงประปา
หมู่บา้น บา้นใหม่  หมู่ 1  
ต.จันจวา้

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าไวใ้ช้
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

ปรับปรุงประปาหมู่บา้น 
บา้นใหม่  หมู่ 1 ต.จันจวา้

 -  -  100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีน้ า
สะอาดส าหรับ
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพยีงพอ

กองการประปา

6 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น บา้นหว้ยน้ า
ราก  หมู่  9  ต.จันจวา้

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าไวใ้ช้
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บา้น บา้นหว้ยน้ าราก 
 หมู่  9  ต.จันจวา้

 -  100,000  100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีน้ า
สะอาดส าหรับ
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพยีงพอ

กองการประปา

7 โครงการปรับปรุงระบบ
จ่ายน้ าประปา บา้นสัน
หลวง  หมู่ 10 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าไวใ้ช้
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

ปรับปรุงระบบจ่าย
น้ าประปา บา้นสันหลวง 
 หมู่ 10            ต.จันจ
วา้ใต้

 100,000  100,000  100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีน้ า
สะอาดส าหรับ
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพยีงพอ

กองการประปา

8 โครงการติดต้ังทอ่จ่าย
น้ าประปาเทศบาล (ประปา
หนองเขียว)เชื่อมระหวา่ง 
ต.จันจวา้  ถึงโรงผลิต
น้ าประปาหนองเขียว

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าไวใ้ช้
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

ติดต้ังท่อจ่ายน้ าประปา
เทศบาล (ประปาหนองเขียว)
เชื่อมระหว่าง        ต.จันจว้า
  ถึงโรงผลิตน้ าประปาหนอง
เขียว

 100,000  100,000  100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีน้ า
สะอาดส าหรับ
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพยีงพอ

กองการประปา/
กรมส่งเสริมการ
ปกรองท้อง่ถิน/ 
อบจ.เชียงราย

9 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
พื้นที่โดยรอบบริเวณโรงสูบ
น้ าประปาหนองเขียว

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าไวใ้ช้
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

ก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่
โดยรอบบริเวณโรงสูบ
น้ าประปาหนองเขียว

 100,000  100,000  100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีน้ า
สะอาดส าหรับ
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพยีงพอ

กองการประปา

10 โครงการก่อสร้างอาคาร
เพื่อตรวจสอบและทดสอบ
คุณภาพน้ าประปา(LAB)  
พร้อมครุภณัฑ์

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าไวใ้ช้
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

ก่อสร้างอาคารเพื่อ
ตรวจสอบและทดสอบ
คุณภาพน้ าประปา(LAB) 
 พร้อมครุภณัฑ์

 100,000  100,000  100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีน้ า
สะอาดส าหรับ
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพยีงพอ

กองการ
ประปา/กรม

ส่งเสริมการปก
รองทอ้ง่ถิน/ 
อบจ.เชียงราย



11 โครงการสนับสนุนเคร่ือง
สูบน้ าพลังงานไฟฟา้  บา้น
สันหลวง ม.10 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าไวใ้ช้
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

สนับสนุนเคร่ืองสูบน้ า
พลังงานไฟฟา้  บา้นสัน
หลวง ม.10         ต.
จันจวา้ใต้

 -  -  100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีน้ า
สะอาดส าหรับ
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพยีงพอ

กองการ
ประปา/กรม
ทรัพยากรน้ า

12 โครงการก่อสร้างประปา
หมู่บา้น บา้นหวัฝาย ม. 11
 ต.จันจวา้

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าไวใ้ช้
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

ก่อสร้างประปาหมู่บา้น 
บา้นหวัฝาย ม. 11      
ต.จันจวา้

 -     500,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีน้ า
สะอาดส าหรับ
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพยีงพอ

กองการ
ประปา/กรม
ทรัพยากรน้ า

13 โครงการพฒันาการจัดเก็บ
รายได้ของกองการประปา
โดยการออกแบบซอฟแวร์
และโปรแกรมการจัดเก็บ
ใหม่

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าไวใ้ช้
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

ซอฟแวร์และโปรแกรม
การจัดเก็บรายได้ของ
กองการประปา

 -       50,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีน้ า
สะอาดส าหรับ
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพยีงพอ

กองการประปา

14 โครงการก่อสร้างระบบ
น้ าประปาเพื่อการเกษตร
โดยใช้พลังงานแสงอาทติย์
ความจุไม่น้อยกวา่ 15 ลบม.
 พร้อมระบบทอ่ 1,200 
เมตร

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าไวใ้ช้
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

ก่อสร้างระบบน้ าประปา
เพื่อการเกษตรโดยใช้
พลังงานแสงอาทติย์
ความจุไม่น้อยกวา่ 15 
ลบม. พร้อมระบบทอ่ 
1,200 เมตร

 -     500,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีน้ า
สะอาดส าหรับ
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพยีงพอ

กองการ
ประปา/กรม
ทรัพยากรน้ า

15 โครงการปรับปรุงระบบทอ่
ประปาภายในเขตเทศบาล
ต าบลจันจวา้

เพื่อเปน็การเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ใหบ้ริการด้านระบบ
ประปาได้อย่างทั่วถึง

ปรับปรุงระบบทอ่
ประปาภายในเขต
เทศบาลต าบลจันจวา้

    200,000     200,000      200,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีน้ า
สะอาดส าหรับ
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพยีงพอ

กองการ
ประปา/กรม
ทรัพยากรน้ า

16 โครงการติดต้ังระบบสูบน้ า
จากแม่น้ าจันเข้าสู่หนอง
เขียว

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่มในฤดู
ฝน  และกักเก็บน้ าเข้า
หนองเขียวเพื่อใช้ผลิต
น้ าประปาในช่วงฤดูแล้ง

ติดต้ังระบบสูบน้ าจาก
แม่น้ าจันเข้าสู่หนองเขียว

 -   1,000,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

มีน้ าเพยีงพอส าหรับ
การผลิตน้ าประปา  
ในช่วงฤดูแล้ง

กองการ
ประปา/กรม
ทรัพยากรน้ า



17 โครงการวางระบบทอ่จ่าย
น้ าบริเวณสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติหนอง
มโนราห์

เพื่อเปน็การเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ใหบ้ริการด้านระบบ
ประปาได้อย่างทั่วถึง

วางระบบทอ่จ่ายน้ า
บริเวณสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติหนอง
มโนราห์

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

มีระบบจ่ายน้ าที่ดีขึ้น
และทั่วถึง

กองการ
ประปา/กรม
ทรัพยากรน้ า

18 โครงการเจาะบอ่บาดาล
บริเวณโรงน้ าด่ืม บา้น
หนองครก ม.6 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อเพิ่มปริมาณน้ าใช้ใน
การอุปโภคบริโภค

เจาะบอ่บาดาลบริเวณ
โรงน้ าด่ืม บา้นหนองครก
 ม.6 ต.จันจวา้ใต้

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ประชาชนได้
ประโยชน์

มีระบบจ่ายน้ าที่ดีขึ้น
และทั่วถึง

กองช่าง

19 โครงการซ่อมแซมประตู 
ปดิ-เปดิ แม่น้ าค า บริเวณ
เขตเชื่อมบา้นสันธาตุ        
   บา้นม่วงหมูสี ม.7         
  ต.จันจวา้ใต้

เพื่อมีประตูปดิ-เปดิ น้ าใช้
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ซ่อมแซมประตู ปดิ-เปดิ 
แม่น้ าค า บริเวณเขต
เชื่อมบา้นสันธาตุ  บา้น
ม่วงหมูสี ม.7      ต.จันจ
วา้ใต้

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ประชาชนได้
ประโยชน์

มีประตูปดิ-เปดิ น้ า
ใช้การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

20 โครงการซ่อมแซมประตู 
ปดิ-เปดิฝายน้ าล้นล า
เหมืองอุดม บา้นม่วงหมูสี 
ม.7   ต.จันจวา้ใต้

เพื่อมีประตูปดิ-เปดิ น้ าใช้
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ซ่อมแซมประตู ปดิ-เปดิ
ฝายน้ าล้นล าเหมืองอุดม
 บา้นม่วงหมูสี ม.7   ต.
จันจวา้ใต้

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ประชาชนได้
ประโยชน์

มีประตูปดิ-เปดิ น้ า
ใช้การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

21 โครงการติดต้ังทอ่จ่าย
น้ าประปาหนองเขียว(บา้น
หนองครก)เชื่อม บา้นสัน
หลวง ม.10  ต.จันจวา้ใต้

เพื่อเปน็การเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ใหบ้ริการด้านระบบ
ประปาได้อย่างทั่วถึง

ติดต้ังทอ่จ่ายน้ าประปา
หนองเขียว(บา้นหนอง
ครก)เชื่อม บา้นสันหลวง
 ม.10      ต.จันจวา้ใต้

-  -      200,000  ร้อยละ 80 
ประชาชนได้
ประโยชน์

มีระบบจ่ายน้ าที่ดีขึ้น
และทั่วถึง

ประปา

22 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปา ส ารอง บริเวณหน้า
วดัปา่ถ่อน บา้นปา่ถ่อน ม.
11 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อเปน็การเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ใหบ้ริการด้านระบบ
ประปาได้อย่างทั่วถึง

ก่อสร้างระบบประปา 
ส ารอง บริเวณหน้าวดั
ปา่ถ่อน บา้นปา่ถ่อน ม.
11 ต.จันจวา้ใต้

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ประชาชนได้
ประโยชน์

มีระบบจ่ายน้ าที่ดีขึ้น
และทั่วถึง

ประปา



23 โครงการขยายเขตประปา 
บา้นปา่ถ่อน ม.11            
  ต.จันจวา้ใต้

เพื่อเปน็การเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ใหบ้ริการด้านระบบ
ประปาได้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตประปา บา้น
ปา่ถ่อน ม.11           ต.
จันจวา้ใต้

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ประชาชนได้
ประโยชน์

มีระบบจ่ายน้ าที่ดีขึ้น
และทั่วถึง

ประปา

24 โครงการติดต้ังทอ่จ่าย
น้ าประปาหนองเขียว(บา้น
ปา่บง)เชื่อม บา้นสันทาง
หลวง ม.12 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อเปน็การเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ใหบ้ริการด้านระบบ
ประปาได้อย่างทั่วถึง

ติดต้ังทอ่จ่ายน้ าประปา
หนองเขียว(บา้นปา่บง)
เชื่อม บา้นสันทางหลวง 
ม.12     ต.จันจวา้ใต้

    200,000  -  -  ร้อยละ 80 
ประชาชนได้
ประโยชน์

มีระบบจ่ายน้ าที่ดีขึ้น
และทั่วถึง

ประปา

25 โครงการติดต้ังทอ่จ่าย
น้ าประปาหนองเขียวเชื่อม
ระหวา่ง ต.จันจวา้  หมู่ 
1,4,9  ต.จันจวา้ใต้ หมู่
1,2,3,4,8,12

เพื่อเปน็การเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ใหบ้ริการด้านระบบ
ประปาได้อย่างทั่วถึง

ติดต้ังทอ่จ่ายน้ าประปา
หนองเขียวเชื่อมระหวา่ง 
            ต.จันจวา้  หมู่
 1,4,9     ต.จันจวา้ใต้ 
หมู1่,2,3,4,8,12

    200,000  -  -  ร้อยละ 80 
ประชาชนได้
ประโยชน์

มีระบบจ่ายน้ าที่ดีขึ้น
และทั่วถึง

ประปา

26 โครงการติดต้ังระบบ
ประปาและอุปกรณ์          
  รร.ท.2 บา้นใหม่

เพื่อเปน็การเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ใหบ้ริการด้านระบบ
ประปาได้อย่างทั่วถึง

ติดต้ังระบบประปาและ
อุปกรณ์  รร.ท.2 บา้นใหม่

      15,000  -  -  ร้อยละ 80 
ประชาชนได้
ประโยชน์

มีระบบจ่ายน้ าที่ดีขึ้น
และทั่วถึง

ประปา

27 โครงการก่อสร้างหลังคาโรง
กรองน้ าประปาหนองเขียว

เพื่อปอ้งกันเศษใบไม้
ต่างๆตกในโรงกรองน้ า

ก่อสร้างหลังคาโรงกรอง
น้ าประปาหนองเขียว

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ประชาชนได้
ประโยชน์

มีหลังคาส าหรับ
ปอ้งกันเศษใบไม้ตก
ในโรงกรองน้ า

ประปา

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2559 2560 2561 ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.4 แนวทางการพฒันา  พฒันาระบบไฟฟา้สาธารณะ  และโทรคมนาคม

 งบประมาณและที่มา        ตัวชี้วัด    
   (KPI)วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รบั ผลที่คาดว่าจะได้รบั



1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบควบคุมการเปดิ-ปดิ
ไฟกิ่งในเขตเทศบาลต าบล
จันจวา้

เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ควบคุมการเปดิ-ปดิไฟกิ่ง
ในเขต  เทศบาลต าบล
จันจวา้

 100,000  100,000  100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

2 โครงการติดต้ังไฟกระพริบ 
จุดทางร่วมทางแยกในเขต
เทศบาลต าบลจันจวา้

เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ติดต้ังไฟกระพริบ จุด
ทางร่วมทางแยกในเขต
เทศบาลต าบลจันจวา้

 100,000  100,000  100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

3 โครงการติดต้ังโคมไฟถนน
(โซล่าเซลล์)ในเขตเทศบาล
ต าบลจันจวา้

เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ติดต้ังโคมไฟถนน(โซล่า
เซลล์)ในเขตเทศบาล
ต าบลจันจวา้

 100,000  100,000  100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

4 โครงการขยายเขตไฟฟา้
แรงต่ าในเขตเทศบาลต าบล 
        จันจวา้

เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าใน
เขตเทศบาลต าบลจันจวา้

 100,000  100,000  100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

5 โครงการติดต้ังไฟฟา้
สาธารณะบริเวณด้านหน้า
ส านักงานเทศบาลต าบล  
จันจวา้

เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ติดต้ังไฟฟา้สาธารณะ
บริเวณด้านหน้า
ส านักงานเทศบาลต าบล
จันจวา้

 -  -  100,000  ร้อยละ 90 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

6 โครงการขยายเขตไฟฟา้
และระบบประปารอบหนอง
เขียว

เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟา้และ
ระบบประปาถึงลากูน่า

 100,000  100,000  100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

7 โครงการขยายแนวเขต
ไฟฟา้สาธารณะ บา้นนาย
ก๋วน ติยะกวา้ง  บา้นปา่สัก
หลวง  หมู่  1  ต.จันจวา้ใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ขยายแนวเขตไฟฟ้าสาธารณะ
 บ้านนายก๋วน ติยะกว้าง  
บ้านป่าสักหลวง  หมู่  1  ต.
จันจว้าใต้

 -  -        50,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง



8 โครงการขยายแนวเขต
ไฟฟา้สาธารณะ สายวดั
พระธาตุดอยกู่แก้ว บา้นปา่
สักหลวง  หมู่  1  ต.จันจวา้
ใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ขยายแนวเขตไฟฟ้าสาธารณะ
 สายวัดพระธาตุดอยกู่แก้ว 
บ้านป่าสักหลวง  หมู่  1      
         ต.จันจว้าใต้

 -  -        50,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

9 โครงการขยายไฟฟา้กิ่งซอย
 ข้างโรงเรียนจันจวา้ ถึง 
สะพานเหล็ก/สันเขื่อน  
บา้นปา่สักหลวง  หมู่  2     
        ต.จันจวา้ใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ขยายไฟฟ้ากิ่งซอย ข้าง
โรงเรียนจันจว้า ถึง สะพาน
เหล็ก/สันเขื่อน  บ้านป่าสัก
หลวง  หมู่  2           ต.
จันจว้าใต้

 -  -        50,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

10 โครงการขยายแนวเขต
ไฟฟา้สาธารณะ จาก
ประปาหนองเขียว ถึง ปาง
ควายปา่สักหลวง บา้นปา่
สักหลวง  หมู่  2              
 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ขยายแนวเขตไฟฟา้
สาธารณะ จากประปา
หนองเขียว ถึง ปาง
ควายปา่สักหลวง   หมู่  
2                ต.จันจวา้
ใต้

 -  -        50,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

11 โครงการติดต้ังไฟกิ่ง ซอย 
1,5,6  บา้นปา่บงหลวง  หมู่
  3  ต.จันจวา้ใต้

เพื่อใหป้ระชาชนปลอดภยั
ในชีวติในการสัญจรไปมา

ติดต้ังไฟกิ่ง ซอย 1,5,6  
บา้นปา่บงหลวง  หมู่  3 
          ต.จันจวา้ใต้

 -  -        10,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีปลอดภยั
การสัญจรไปมา

กองช่าง

12 โครงการติดต้ังระบบไฟกิ่ง 
สาธารณะบริเวณหน้าวดั
กิ่วพร้าว  บา้นกิ่วพร้าว  หมู่
  4  ต.จันจวา้ใต้

เพื่อใหป้ระชาชนปลอดภยั
ในชีวติในการสัญจรไปมา

ติดต้ังระบบไฟกิ่ง 
สาธารณะบริเวณหน้าวดั
กิ่วพร้าว  บา้นกิ่วพร้าว  
ม.4 ต.จันจวา้ใต้

 -       10,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีปลอดภยั
การสัญจรไปมา

กองช่าง

13 โครงการติดต้ังระบบไฟกิ่ง 
สาธารณะบริเวณสันเขื่อน
หนองเขียว  บา้นกิ่วพร้าว  
หมู่  4  ต.จันจวา้ใต้

เพื่อใหป้ระชาชนปลอดภยั
ในชีวติในการสัญจรไปมา

ติดต้ังระบบไฟกิ่ง 
สาธารณะบริเวณสัน
เขื่อนหนองเขียว  บา้น
กิ่วพร้าว  หมู่  4       ต.
จันจวา้ใต้

 -  -        10,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีปลอดภยั
การสัญจรไปมา

กองช่าง



14 โครงการติดต้ังที่สูบน้ า
พลังงานไฟฟา้ใช้ใน
การเกษตร(หนองไคร้) บา้น
หนองปึ๋ง ม.5 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าใช้
อย่างทั่วถึงและปลอดภยั
ในชีวติและทรัพย์สิน

ติดต้ังที่สูบน้ าพลังงาน
ไฟฟา้ใช้ในการเกษตร
(หนองไคร้) บา้นหนองปึ๋ง
 ม.5 ต.จันจวา้ใต้

 -  -        50,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

15 โครงการติดต้ังระบบไฟกิ่ง 
ซอย 3,4  บา้นม่วงหมูสี  
หมู่  7  ต.จันจวา้ใต้

เพื่อใหป้ระชาชนปลอดภยั
ในชีวติในการสัญจรไปมา

ติดต้ังระบบไฟกิ่ง ซอย 
3,4  บา้นม่วงหมูสี  หมู่ 
 7  ต.จันจวา้ใต้

 -  -        10,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีปลอดภยั
การสัญจรไปมา

กองช่าง

16 โครงการขยายเขตไฟฟา้
แรงต่ าเข้าซอย 4,5,10 
บา้นหนองปึ๋ง ม.5 ต.จันจวา้
ใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า
เข้าซอย 4,5,10 บา้น
หนองปึ๋ง ม.5             
 ต.จันจวา้ใต้

 -  -        50,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

17 โครงการติดต้ังไฟกิ่ง(ต้ังแต่
ส่ีแยกวดัปา่กุ๊กถึงปากทาง
ปา่บง)  บา้นปา่กุ๊ก ม.8      
         ต.จันจวา้ใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ติดต้ังไฟกิ่ง(ต้ังแต่ส่ีแยกวัดป่า
กุ๊กถึงปากทางป่าบง)  บ้าน
ป่ากุ๊ก  ม.8                   
ต.จันจว้าใต้

 -  -        10,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

18 โครงการขยายเขตไฟฟา้
แรงต่ าจากบา้นนายวเิชียร 
กาจุม ถึง บา้นนางสโรชา  
รักบางยอ  บา้นปา่กุ๊ก ม.8 
 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจาก
บ้านนายวิเชียร กาจุม ถึง 
บ้านนางสโรชา  รักบางยอ  
บ้านป่ากุ๊ก  ม.8           ต.
จันจว้าใต้

 -  -        10,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

19 โครงการขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร บา้นแม่ค าฝ่ัง
หมิ่น ม.9 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเข้า
พื้นที่ทางการเกษตร บ้านแม่
ค าฝ่ังหมิ่น ม.9        ต.จันจ
ว้าใต้

 -  -        50,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง



20 โครงการขยายเขตไฟฟา้
เข้าพื้นที่ทางการเกษตร 
เส้นทางไปบา้นหนองครก   
             บา้นสันหลวง ม .
10             ต.จันจวา้ใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟ้าเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร เส้นทางไปบ้าน
หนองครก บ้านสันหลวง ม.
10 ต.จันจว้าใต้

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

21 โครงการขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะ ซอย 8 บา้นสัน
หลวง ม.10 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ
 ซอย 8 บา้นสันหลวง ม.
10 ต.จันจวา้ใต้

 -  -        50,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

22 โครงการติดต้ังไฟกิ่ง  บา้น
ปา่ถ่อน ม.11   ต.จันจวา้ใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ติดต้ังไฟกิ่ง  บา้นปา่ถ่อน
  ม.11                 ต.
จันจวา้ใต้

 -  -        10,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

23 โครงการขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะ ซอย 2  บา้นปา่
ถ่อน   ม.11   ต.จันจวา้ใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ
 ซอย 2        บา้นปา่
ถ่อน   ม.11     ต.จันจ
วา้ใต้

 -  -        10,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

24 โครงการขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร บา้นสันทาง
หลวง ม.12 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเข้า
พื้นที่ทางการเกษตร บ้านสัน
ทางหลวง ม.12       ต.จันจ
ว้าใต้

 -  -        50,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

25 โครงการติดต้ังไฟกิ่ง ซอย 6
 บา้นสันทางหลวง ม.12     
   ต.จันจวา้ใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ติดต้ังไฟกิ่ง ซอย 6 บ้านสัน
ทางหลวง ม.12            ต.
จันจว้าใต้

 -  -        10,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง



26 โครงการขยายเขตไฟฟา้ 
ถนนสายหลัก ถึง วดัปา่
หมากหน่อ    บา้นหว้ยน้ า
ราก  หมู่  9 ต.จันจวา้

เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟา้ ถนน
สายหลัก ถึง วดัปา่
หมากหน่อ    บา้นหว้ย
น้ าราก  หมู่  9       ต.
จันจวา้

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

27 โครงการซ่อมแซมและติดต้ัง
ไฟกิ่งถนนสาธารณะภายใน
หมู่บา้นต าบลจันจวา้

เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ติดต้ังไฟกิ่งถนน
สาธารณะภายในหมู่บา้น
 11 หมู่บา้น ต าบลจันจวา้

      50,000       50,000        50,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

28 โครงการซ่อมแซมและติดต้ัง
ไฟกิ่งถนนสาธารณะภายใน
หมู่บา้นต าบลจันจวา้ใต้

เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ติดต้ังไฟกิ่งถนน
สาธารณะภายในหมู่บา้น
 12 หมู่บา้น ต าบลจันจ
วา้ใต้

      50,000       50,000        50,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

29 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
หอกระจายข่าวประจ า
หมู่บา้น  บา้นแม่ค าน้ าลัด   
             ม .3 ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลข่าวสารใหท้นัสมัย 
รวดเร็วและมีประสิทธภิาพ

ปรับปรุงซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บา้น  บา้นแม่ค าน้ า
ลัด  ม.3 ต.จันจวา้

      50,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่เปน็
ประโยชน์เกิดความ
เข้าใจที่ดีต่อเทศบาล

กองช่าง

30 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
หอกระจายข่าวประจ า
หมู่บา้น  บา้นหว้ยน้ าราก 
ม.9  ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลข่าวสารใหท้นัสมัย 
รวดเร็วและมีประสิทธภิาพ

ปรับปรุงซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บา้น  บา้นหว้ยน้ าราก
 ม.9  ต.จันจวา้

      50,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่เปน็
ประโยชน์เกิดความ
เข้าใจที่ดีต่อเทศบาล

กองช่าง

31 โครงการติดต้ังขยายเขตหอ
กระจาย   ข่าวประจ า
หมู่บา้น บา้นสันนาหนองบวั
 ม.10       ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบการ
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลข่าวสารใหท้นัสมัย 
รวดเร็วและมีประสิทธภิาพ

ติดต้ังขยายเขตหอ
กระจาย   ข่าวประจ า
หมู่บา้น บา้นสันนา
หนองบวั ม.10           
ต.จันจวา้

 -  -        50,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่เปน็
ประโยชน์เกิดความ
เข้าใจที่ดีต่อเทศบาล

กองช่าง



32 โครงการจัดซ้ือกล้อง  
CCTV  ส าหรับ ติดต้ัง
ส านักงานเทศบาลต าบล
จันจวา้

เพื่อปอ้งกันทรัพย์สิน
ส านักงานและขโมย

ติดต้ังกล้อง  CCTV  
จุดส าคัญภายใน
ส านักงานเทศบาลต าบล
จันจวา้

      50,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

สถานที่และทรัพย์สิน
ของทางราชการมี
ความปลอดภยั

กองช่าง

33 โครงการติดต้ังกล้อง  CCTV
  บริเวณจุดอันตราย  ใน
เขตเทศบาลต าบล จันจวา้

เพื่อปอ้งกันทรัพย์สินและ
เพิ่มความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สินของ
ประชาชน

ติดต้ังกล้อง  CCTV  
บริเวณจุดอันตราย  ใน
เขตเทศบาลต าบล     
จันจวา้

 -       50,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ปอ้งกันทรัพย์สินและ
เพิ่มความปลอดภยั
ในชีวติและทรัพย์สิน
ของประชาชน

กองช่าง

34 โครงการก่อสร้างระบบ
ไฟฟา้แสงสวา่งระบบโซล่า
เซลล์สวนสาธารณะหนอง
มโนราห์

เพื่อใหป้ระชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ก่อสร้างระบบไฟฟา้แสง
สวา่งสวนสาธารณะ
หนองมโนราห์

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

    กองช่าง     
(กรมส่งเสริมฯ)

35 โครงการติดต้ังระบบไฟฟา้
แสงสวา่งบริเวณสนามกีฬา
กลางเทศบาลต าบลจันจวา้

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
บริเวณสนามกีฬาเทศบาล
ต าบลจันจว้า

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 ของ
ประชากรที่ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

    กองช่าง    
 กรมส่งเสริมฯ

36 โครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟา้หน้าตลาดสดเทศบาล
ต าบลจันจวา้

เพื่อปอ้งกันทรัพย์สินของ
เทศบาล  และอ านวย
ความสะดวกในการจัด
กิจกรรมภาคกลางคืน

ปรับปรุงระบบไฟฟา้
ตลาดสดเทศบาลต าบล
จันจวา้

      10,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ปอ้งกันทรัพย์สินของ
เทศบาล  และ
อ านวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรม
ภาคกลางคืน

กองช่าง

37 โครงการขยายเขตไฟฟา้
สาธาณระเส้นทางไป(บา้น
สันนาหนองบวั,บา้นทราย
มูล,บา้นหว้ยน้ าราก ) บา้น
ใหม่ ม.1 ต.จันจวา้

เพื่อใหป้ระชาชนปลอดภยั
ในชีวติในการสัญจรไปมา

ขยายเขตไฟฟ้าสาธาณระ
เส้นทางไป(บ้านสันนาหนอง
บัว,บ้านทรายมูล,บ้านห้วยน้ า
ราก ) บ้านใหม่ ม.1 ต.จันจว้า

 -  -        30,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
และปลอดภยัการ
สัญจรไปมา

กองช่าง



38 โครงการติดต้ังไฟกิ่งบริเวณ
สามแยก บา้นใหม่ ม.1      
     ต.จันจวา้

เพื่อใหป้ระชาชนปลอดภยั
ในชีวติในการสัญจรไปมา

ติดต้ังไฟกิ่งบริเวณสาม
แยก บา้นใหม่  ม.1    ต.
จันจวา้

 -  -        30,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
และปลอดภยัการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

39 โครงการขยายเขตไฟฟา้
บริเวณบา้นนายสายยนต์    
    ปนิใจ,บา้นนายเรืองเดช 
       ภริะบรรณ  บา้น
ทรายมูล หมู่  2  ต.จันจวา้

เพื่อใหป้ระชาชนปลอดภยั
ในชีวติในการสัญจรไปมา

ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณบ้าน
นายสายยนต์ ปินใจ,บ้านนาย
เรืองเดช ภิระบรรณ  บ้าน
ทรายมูล หมู่  2       ต.จันจ
ว้า

 -  -        20,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
และปลอดภยัการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

40 โครงการติดต้ังไฟกิ่งบริเวณ
บา้นนายต๋า บญุมาถึง สาม
แยกสะพานใหม่ บา้นแม่ค า
น้ าลัด ม.3  ต.จันจวา้

เพื่อใหป้ระชาชนปลอดภยั
ในชีวติในการสัญจรไปมา

ติดต้ังไฟกิ่งบริเวณสาม
แยก บา้นใหม่  ม.1    ต.
จันจวา้

      30,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
และปลอดภยัการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

41 โครงการขยายเขตไฟฟา้
เข้าพื้นที่ทางการเกษตร 
บา้นแม่ค าน้ าลัด ม.3  ต.
จันจวา้

เพื่อใหป้ระชาชนปลอดภยั
ในชีวติในการสัญจรไปมา

ขยายเขตไฟฟา้เข้าพื้นที่
ทางการเกษตร บา้นแม่
ค าน้ าลัด ม.3  ต.จันจวา้

 -  -        10,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
และปลอดภยัการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

42 โครงการติดต้ังไฟฟกิ่ง ซอย
 8 บา้นหว้ยน้ าราก ม.4     
         ต.จันจวา้

เพื่อใหป้ระชาชนปลอดภยั
ในชีวติในการสัญจรไปมา

ติดต้ังไฟฟกิ่ง ซอย 8 
บา้นหว้ยน้ าราก ม.4      
 ต.จันจวา้

 -  -        10,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
และปลอดภยัการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

43 โครงการขยายเขตไฟฟา้
เข้าพื้นที่ทางการเกษตร 
บา้นหว้ยน้ าราก ม.4  ต.
จันจวา้

เพื่อใหป้ระชาชนปลอดภยั
ในชีวติในการสัญจรไปมา

ขยายเขตไฟฟา้เข้าพื้นที่
ทางการเกษตร บา้น
หว้ยน้ าราก ม.4  ต.จันจ
วา้

 -  -        10,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
และปลอดภยัการ
สัญจรไปมา

กองช่าง



44 โครงการขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะ ซอยบา้นนายผัด
 ราวชิัย  บา้นหว้ยน้ าราก 
ม.4  ต.จันจวา้

เพื่อใหป้ระชาชนปลอดภยั
ในชีวติในการสัญจรไปมา

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ
 ซอยบา้นนายผัด ราวชิัย
  บา้นหว้ยน้ าราก ม.4    
        ต.จันจวา้

 -  -        10,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
และปลอดภยัการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

45 โครงการติดต้ังไฟกิ่งบริเวณ
เส้นทางเชื่อมบา้นต้นยาง  
บา้นดง หมู่ 6 ต.จันจวา้

เพื่อใหป้ระชาชนปลอดภยั
ในชีวติในการสัญจรไปมา

ติดต้ังไฟกิ่งบริเวณ
เส้นทางเชื่อมบา้นต้นยาง
  บา้นดง หมู่ 6        ต.
จันจวา้

 -       10,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
และปลอดภยัการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

46 โครงการขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะ ซอย 3,7,17  
บา้นหว้ยน้ าราก ม.4  ต.
จันจวา้

เพื่อใหป้ระชาชนปลอดภยั
ในชีวติในการสัญจรไปมา

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ
 ซอย 3,7,17  บา้นหว้ย
น้ าราก ม.4   ต.จันจวา้

 -  -        10,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
และปลอดภยัการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

47 โครงการขยายเขตไฟฟา้เข้า
สุสานบา้นหนองร่อง  หมู่ 8 
 ต.จันจวา้

เพื่อใหป้ระชาชนปลอดภยั
ในชีวติในการสัญจรไปมา

ขยายเขตไฟฟา้เข้าสุสาน
บา้นหนองร่อง  หมู่  8  
ต.จันจวา้

 -       10,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
และปลอดภยัการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

48 โครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟา้ภายในอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบล
จันจวา้

เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ส านักงานสนองตามนโยบาย
การประหยัดพลังงานของ
รัฐบาล

ปรับปรุงระบบไฟฟา้
ภายในอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลจันจวา้

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ช่วยใหป้ระหยัด
ไฟฟา้และปลอดภยั

กองช่าง

49 โครงการปรับปรุงไฟฟา้ถนน
ในเขตเทศบาลต าบลจันจวา้

เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา้
ในเขตเทศบาลต าบล       
 จันจวา้

ปรับปรุงไฟฟา้ถนนในเขต
เทศบาลต าบล         
จันจวา้

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ช่วยใหป้ระหยัด
ไฟฟา้และปลอดภยั

กองช่าง

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2559 2560 2561 ที่รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.5 แนวทางการพฒันา  พฒันาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ  งบประมาณและที่มา  ตัวชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รบั



1 โครงการปรับปรุงอาคาร
สวนสาธารณะหนองมโนราห์

มีสถานที่ในการจัดงานพธิี
การของเทศบาล

ปรับปรุงอาคาร
สวนสาธารณะหนอง
มโนราห์

 -  500,000  500,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

มีสถานที่ในการจัด
งานพธิกีาร

กองช่าง

2 โครงการล้อมร้ัวลวดหนาม
รอบสวนสาธารณะหนอง
มโนราห์

เพื่อปอ้งกันทรัพย์สินของ
หมู่บา้นและความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย

ล้อมร้ัวลวดหนามรอบ
สวนสาธารณะหนอง
มโนราห์

 -  200,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

มีร้ัวล้อมรอบหนอง
มโนราห์

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างร้ัว
ล้อมรอบส านักงานเทศบาล 
   ต าบลจันจวา้

เพื่อปอ้งกันทรัพย์สินของ
หมู่บา้นและความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย

ก่อสร้างร้ัวล้อมรอบ
ส านักงานเทศบาลต าบล
จันจวา้

 -  200,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

มีร้ัวล้อมรอบ
ส านักงาน ทต.จันจวา้

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างร้ัว
ล้อมรอบบริเวณศูนย์ 
ศสมช. ประจ าหมู่บา้น  
บา้นหนองร่อง ม.8 ต.จันจวา้

เพื่อปอ้งกันทรัพย์สินของ
หมู่บา้นและความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย

ก่อสร้างร้ัวล้อมรอบบริเวณ
ศูนย์ ศสมช. ประจ าหมู่บ้าน 
 บ้านหนองร่อง ม.8           
    ต.จันจว้า

 -  200,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

มีร้ัวล้อมรอบบริเวณ
ศูนย์ ศสมช. ประจ า
หมู่บา้น

กองช่าง

5 โครงการจัดท าปา้ยเข้า
หมู่บา้น บา้นปา่บงหลวง  
หมู่ 3      ต.จันจวา้ใต้

เพื่อเปน็สัญลักษณ์และให้
บคุคลภายนอกรู้จักหมู่บา้น

จัดท าปา้ยเข้าหมู่บา้น 
บา้นปา่บงหลวง

      40,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

หมู่บา้นมีปา้ยประจ า
หมู่บา้น

เทศบาล

6 โครงการจัดท าปา้ยชื่อ
หมู่บา้น บา้นใหม่  หมู่ 1    
  ต.จันจวา้

เพื่อมีปา้ยบอกชื่อหมู่บา้น
อย่างชัดเจน

จัดท าปา้ยชื่อหมู่บา้น 
บา้นใหม่  หมู่ 1         
ต.จันจวา้

 -  -  30,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

หมู่บา้นมีปา้ยประจ า
หมู่บา้น

เทศบาล

7 โครงการจัดท าปา้ยหมู่บา้น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบแผนที่ของ
ชุมชนในเขตเทศบาล

จัดท าปา้ยแผนที่ชุมชน  100,000  100,000  100,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รู้จัก
พื้นที่ภายใน

กองช่าง

8 โครงการจัดท าปา้ยชื่อ
เส้นทางและชื่อหมู่บา้น 
ภาษาไทย-อังกฤษ บา้นสัน
ทางหลวง ม.12 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อมีปา้ยชื่อในการ
แนะน าหมู่บา้นในการเข้า
สู่ประชาชาคมอาเซียน

จัดท าป้ายชี้เส้นทางและชื่อ
หมู่บ้าน ภาษาไทย-อังกฤษ 
บ้านสันทางหลวง ม.12      
ต.จันจว้าใต้

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

มีปา้ยบอกชื่อหมู่บา้น กองช่าง



9 โครงการจัดท าซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติเทศบาลต าบลจันจวา้

เพื่อประชาสัมพนัธอ์งค์กร จัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลต าบลจันจวา้

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

ได้แสดงออกถึงความ
จงรักภกัดี

กองช่าง

10 โครงการจัดท าซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
วดัสันหลวงใหม่

เพื่อซ่อมแซมซุ้มใหม้ี
สภาพที่ดี

จัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดั
สันหลวงใหม่

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

มีซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
ในสภาพที่ดีและ
สวยงาม

กองการศึกษา

11 โครงการก่อสร้างซุ้ม
สะพานลอยคนข้ามภายใน
เขตเทศบาลต าบลจันจวา้

เพื่อเผยแพร่ความรู้และ
ประชาสัมพนัธข์้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ของเทศบาล

ก่อสร้างซุ้มสะพานลอย
คนข้ามภายในเขต
เทศบาลต าบลจันจวา้

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ประจ า
หมู่บา้น บา้นปา่บงหลวง  
หมู่ 3        ต.จันจวา้ใต้

เพื่อเปน็สถานที่จัด
กิจกรรมสาธารณะ

ก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ประจ า
หมู่บา้น บา้นปา่บงหลวง 
 หมู่ 3

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

 ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรม

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์ประจ า
หมู่บา้นบริเวณซอย 3, 8 
บา้นม่วงหมู่สี  หมู่ 7  ต.
จันจวา้ใต้

เพื่อเปน็ลานกิจกรรมของ
ประชาชนและใช้ตาก
พชืผลทางการเกษตร

ก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์ประจ า
หมู่บา้นบริเวณซอย 3, 8
 บา้นม่วงหมู่สี  หมู่ 7

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

ราษฎรมีลานส าหรับ
ตากพชืผล

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างลาน คสล.
 อเนกประสงค์บริเวณ
สุสานบา้นม่วงหมูสี ม.7 ต.
จันจวา้ใต้

เพื่อมีลานอเนกประสงค์
ใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ
ในหมู่บา้น

ก่อสร้างลาน คสล. 
อเนกประสงค์บริเวณ
สุสานบา้นม่วงหมูสี ม.7 
ต.จันจวา้ใต้

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

มีลานอเนกประสงค์
ใช้ประกอบกิจกรรม
ต่างๆในหมู่บา้น

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างลาน คสล.
เอนกประสงค์ประจ า
หมู่บา้น บา้นปา่กุ๊ก  หมู่ 8  
              ต .จันจวา้ใต้

เพื่อใช้เป็นที่เก็บของประจ า
หมู่บ้าน และเป็น  และใช้ที่
อ่านหนังสือเพื่อศึกษาหา
ความรู้ของประชาชน

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
ประจ าหมู่บ้านป่ากุ๊ก พร้อม
ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน 
 บ้านป่ากุ๊ก  หมู่ 8

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

มีสถานที่ประกอบ
เก็บของ

กองช่าง



16 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ประจ า
หมู่บา้นสันหลวง  หมู่ 10   
             ต .จันจวา้ใต้

เพื่อเปน็สถานที่จัด
กิจกรรมสาธารณะของ
หมู่บา้น

ก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ประจ า
หมู่บา้นสันหลวง  หมู่ 12

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

มีสถานที่จัดกิจกรรม กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์บริเวณ
เทศบาลต าบลจันจวา้

เพื่อใช้เปน็ลานประกอบ
กิจกรรมต่างๆของเทศบาล

ก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์บริเวณ
เทศบาลต าบลจันจวา้

100,000 100,000 -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และสามารถสร้างรายได้
เพิ่มเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างที่อ่าน
หนังสือพมิพป์ระจ าหมู่บา้น
 บา้นใหม่ หมู่ 1 ต.จันจวา้

เพื่อใหป้ระชาชนมีที่อ่าน
หนังสือพมิพแ์ละรับข้อมูล
ข่าวสารต่างๆในหมู่บา้น

ก่อสร้างที่อ่าน
หนังสือพมิพป์ระจ า
หมู่บา้น บา้นใหม่ หมู่ 1  
  ต.จันจวา้

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

มีสถานที่จัดกิจกรรม กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างลาน คสล.
อเนกประสงค์บริเวณเส้ือ
บา้น บา้นทรายมูล ม.2 ต.
จันจวา้

เพื่อใช้เปน็ลานประกอบ
กิจกรรมต่างๆของเทศบาล

ก่อสร้างลาน คสล.
อเนกประสงค์บริเวณ
เส้ือบา้น บา้นทรายมูล 
ม.2 ต.จันจวา้

- - 30,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ราษฎรมีคุณภาพ
ชีวติที่ดีและสามารถ
สร้างรายได้เพิ่มเพื่อ
พฒันาคุณภาพชีวติ
ใหดี้ขึ้น

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างที่อ่าน
หนังสือพมิพป์ระจ าหมู่บา้น 
 บา้นหวัฝาย  หมู่  11       
      ต.จันจวา้

เพื่อเปน็แหล่งข่าวสาร
และศึกษาหาความรู้ของ
ประชาชน

ก่อสร้างที่อ่าน
หนังสือพมิพป์ระจ า
หมู่บา้น  บา้นหวัฝาย  
หมู่  11

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

สถานที่มีความ
ปลอดภยั

กองช่าง

21 โครงการปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์ประจ า
หมู่บา้น  บา้นหวัฝาย  หมู่ 
 11         ต.จันจวา้

เพื่อเปน็สถานที่จัด
กิจกรรมสาธารณะของ
หมู่บา้น

ปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์ประจ า
หมู่บา้นบา้นหวัฝาย      
หมู่  11

 -  -        80,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

สถานที่มีความ
ปลอดภยั

กองช่าง

22 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์
เส้ียวบา้นบา้นหนองครก    
   หมู่ 6   ต.จันจวา้ใต้

เพื่อความสวยงามของเส้ียว
บ้านเป็นระเบียบเรียนร้อย  
และมีสถานที่จัดพิธีกรรมของ
หมู่บ้านอย่างเป็นสัดส่วน

ปรับปรุงภมูิทศัน์เส้ียว
บา้นบา้นหนองครก      
 หมู่ 6

 -  -        50,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

มีสถานที่ประกอบพธิี
การ

กองช่าง



23 โครงการก่อสร้างลานตาก
ผลผลิตทางการเกษตร  
บา้นหนองปึ๋ง  หมู่ 5  ต.
จันจวา้ใต้

เพื่อใช้เปน็ลานตากพชืผล
ทางการเกษตรประจ า
หมู่บา้น

ก่อสร้างลานตากผลผลิต
ทางการเกษตร  บา้น
หนองปึ๋ง  หมู่ 5

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

 ประชาชนมีสถานที่
ตากพชืผล

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างศาลา
ในฌาปนสถานประจ า
หมู่บา้นปา่ถ่อน  หมู่ 11  ต.
จันจวา้ใต้

เพื่อความสะดวกในการ
ประกอบพธิฌีาปนกิจ

ก่อสร้างศาลาฌาปน
สถานประจ าหมู่บา้น
บา้นปา่ถ่อน  หมู่ 11

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

มีสถานที่จัดกิจกรรม กองช่าง

25 โครงการก่อสร้างร้ัวรอบ
และประตูป-ิเปดิ พร้อมเท
ลาน คสล.บริเวณที่
สาธารณะบา้นหว้ยน้ าราก 
 หมู่ 9  ต.จันจวา้

เพื่อความปลอดภยั  และ
ปอ้งกันการบกุรุกที่
สาธารณะภายในหมู่บา้น

ก่อสร้างร้ัวรอบอาคาร
เอนกประสงค์บา้นหว้ย
น้ าราก  หมู่ 9

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

สถานที่มีความ
ปลอดภยั

กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตบริเวณหน้าศาลา
เอนกประสงค์บา้นหวัฝาย  
หมู่  11   ต.จันจวา้

เพื่อเปน็สถานที่จัด
กิจกรรมสาธารณะของ
หมู่บา้น

ก่อสร้างคอนกรีตบริเวณ
ลานหน้าศาลา
เอนกประสงค์บา้นหวั
ฝาย  หมู่  11

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

มีสถานที่จัดกิจกรรม กองช่าง

27 โครงการก่อสร้างซุ้ม
ทางเข้าส านักงานเทศบาล
ต าบลันจวา้

เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์
บริเวณทางเข้าเทศบาลฯ

ก่อสร้างซุ้มทางเข้า
ส านักงานเทศบาล 
ต าบลจันจวา้

 -     500,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

เพื่อเกิดความ
เรียบร้อย สวยงาม  
และเปน็สัดส่วน

กองช่าง

28 โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์บา้นหนอง
ร่อง  หมู่  8 ต.จันจวา้

เพื่อเปน็สถานที่จัด
กิจกรรมสาธารณะของ
หมู่บา้น

ก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์บา้นหนอง
ร่อง  หมู่  8       ต.จันจ
วา้

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

หมู่บา้นมีสถานที่จัด
กิจกรรมอย่างเปน็
สัดส่วน

กองช่าง

29 โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ บริเวณซอย
มิตรสัมพนัธ ์ บา้นสันนา
หนองบวั  หมู่  10 ต.จันจวา้

เพื่อเปน็สถานที่เก็บของ
ใช้ส าคัญภายในหมู่บา้น

ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ 
บริเวณซอยมิตรสัมพันธ์  
บ้านสันนาหนองบัว           
หมู่  10 ต.จันจว้า

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

หมู่บา้นมีสถานที่เก็บ
ของใช้ส าคัญอย่าง
เปน็สัดส่วน

กองช่าง



30 โครงการก่อสร้างปา้ย
สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติหนองมโนราห์

เพื่อเปน็ปา้ยบอกทางเข้า
สู่สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติหนองมโนราห์

ก่อสร้างปา้ย
สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติหนองมโนราห์

      50,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

มีปา้ยบอกทางเข้าสู่
สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติหนอง
มโนราห์

กองช่าง

31 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์
บริเวณสวนสาธารณะเฉลิม
รฃพระเกียรติหนองมโนราห์

เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์
บริเวณสวนสาธารณะ
เฉลิมรฃพระเกียรติหนอง
มโนราห์

ปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณ
สวนสาธารณะเฉลิมรฃพ
ระเกียรติหนองมโนรา

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

สวนสาธารณะฯมีความ
เรียบร้อยสวยงามพร้อม
ให้บริการแก่ประชาชนใน
โอกาสต่างๆ

กองช่าง

32 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารหอถังสูงโรงสูบน้ า  
โรงกรองน้ า ประปาหนอง
เขียว,ประปาบา้นกิ่วพร้าว 
หมู่ 4    ต.จันจวา้ใต้,
ประปาสันวดั บา้นปา่สัก
หลวง หมู่ 2

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมโรงสูบ
น้ าอาคารหอถังสูงโรงสูบน้ า  
โรงกรองน้ า ประปาหนองเขียว
,ประปาบ้านกิ่วพร้าว หมู่ 4 ต.
จันจว้าใต้,ประปาสันวัด บ้าน
ป่าสักหลวง หมู่ 2ให้มีคุณภาพ

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ
ถังสูงโรงสูบน้ า  โรงกรองน้ า 
ประปาหนองเขียว,ประปา
บ้านกิ่วพร้าว หมู่ 4 ต.จันจว้า
ใต้,ประปาสันวัด บ้านป่าสัก
หลวง หมู่ 2

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

โรงสูบน้ าอาคารหอถังสูง
โรงสูบน้ า  โรงกรองน้ า 
ประปาหนองเขียว,
ประปาบ้านกิ่วพร้าว หมู่ 
4 ต.จันจว้าใต้,ประปาสัน
วัด บ้านป่าสักหลวง หมู่ 
2ให้มีคุณภาพ

กองช่าง/กอง
ประปา

33 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหนองเขียว

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหนองเขียว
ใหผ้ลิตน้ าที่มีคุณภาพ

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหนองเขียว

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

ระบบประปาหนอง
เขียวใหผ้ลิตน้ าที่มี
คุณภาพ

กองช่าง/  
กองประปา

34 โครงการก่อสร้างหลังคาโรง
กรองน้ าพร้อมล้อมร้ัวลวด
หนามประปาหนองเขียว

เพื่อปอ้งกันความปลอดภยั
ในการผลิตน้ าประปา
หนองเขียว

ก่อสร้างหลังคาโรงกรอง
น้ าพร้อมล้อมร้ัวลวด
หนามประปาหนองเขียว

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

ปอ้งกันความ
ปลอดภยัในการผลิต
น้ าประปาหนองเขียว

กองช่าง/  
กองประปา

35 โครงการก่อสร้างหอ้งน้ า
หอ้งส้วม ประปาหนองเขียว

เพื่อมีหอ้งน้ าหอ้งส้วมใช้
อย่างเพยีงพอและสะดวก

ก่อสร้างหอ้งน้ าหอ้งส้วม
 ประปาหนองเขียว

      50,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

มีหอ้งน้ าหอ้งส้วมใช้
อย่างเพยีงพอและ
สะดวก

กองช่าง/กอง
ประปา



36 โครงการปรับปรุงต่อเติม
กองการศึกษา

เพื่อใหก้องการศึกษามีที่
ท างานเหมาะสมในการ
บริหารงาน

ปรับปรุงต่อเติมกอง
การศึกษา

    100,000  -  -  ร้อยละ80 ของ
พนักงานกอง
การศึกษาได้ใช้
ประโยชน์

กองการศึกษามีที่
ท างานเหมาะสมใน
การบริหารงาน

กองศึกษา      
 กองช่าง

37 โครงการปรับปรุงอาคาร
เรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดั
สันหลวงใหม่

เพื่อใหม้ีอาคารเรียนเอื้อ
ต่อการเรียนการสอน

ปรับปรุงอาคารเรียน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดั
สันหลวงใหม่

      30,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของนักเรียนได้
ใช้ประโยชน์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสัน
หลวงใหม่มีอาคารเรียน
เอื้อต่อการเรียนการสอน

กองศึกษา      
 กองช่าง

38 โครงการก่อสร้างอาคาร
พยาบาลโรงเรียนเทศบาล 2

เพื่อมีอาคารพยาบาลไว้
บริการครูและนักเรียน

ก่อสร้างอาคารพยาบาล
โรงเรียนเทศบาล 2

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของนักเรียนได้
ใช้ประโยชน์

ได้รับความสะดวกใน
การปฐมพยาบาลใน
โรงเรียน

กองศึกษา      
 กองช่าง

39 โครงการก่อสร้างทางเดิน
พร้อมหลังคาโรงเรียน
เทศบาล 1 และโรงเรียน
เทศบาล 2

เพื่อใหม้ีทางเดินพร้อม
หลังคากันแดดและฝน

ก่อสร้างทางเดินพร้อม
หลังคาโรงเรียนเทศบาล 
1 และโรงเรียนเทศบาล 2

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของนักเรียนได้
ใช้ประโยชน์

มีทางเดินพร้อม
หลังคากันแดดและฝน

 กองช่าง   ร.ร.
เทศบาล 1 ร.ร.
เทศบาล 2

40 โครงการก่อสร้างหลังคา
ลานกิจกรรมหน้าเสาธง
โรงเรียนเทศบาล 1

เพื่อมีหลังคาบงัแดดและ
ฝนบริเวณหน้า        เสาธง

ก่อสร้างหลังคาลาน
กิจกรรมหน้าเสาธง
โรงเรียนเทศบาล 1

      50,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของนักเรียนได้
ใช้ประโยชน์

มีหลังคากันแดดและ
ฝนใช้จัดกิจกรรม
ต่างๆในโรงเรียน

ร.ร.เทศบาล 1
 กองช่าง

41 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนอาคาร
ประกอบและระบบ
สาธารณูปโภค

เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน
อาคารประกอบและ
ระบบสาธารณูปโภค

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนอาคารประกอบ
และระบบสาธารณูปโภค

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ 80 
ของนักเรียนได้
ใช้ประโยชน์

มีอาคารในโรงเรียนที่มี
คุณภาพและมีระบบ
สาธารณูปโภคปลอดภัย
ในโรงเรียน

กองศึกษา       
กองช่าง            
   ร.ร.ท 1 ร.ร.ท 
2 ศพด.ทต.จันจ
ว้า   ศพด.วัดสัน
หลวงใหม่

42 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ เพื่อมีที่จอดรถในโรงเรียน
อย่างทั่วถึง

ก่อสร้างโรงจอดรถ     100,000     100,000      100,000  ร้อยละ 80 ของ
ครูและ
ประชาชนทั่วไป
ได้ใช้ประโยชน์

โรงเรียนมีที่จอดรถ
อย่างเพยีงพอ

กองศึกษา       
กองช่าง            
 ร.ร.ท. 1         
ร.ร.ท. 2 ศพด.ทต.
 จันจว้า  ศพด.
วัดสันหลวงใหม่



43 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน/หอ้งเรียน ร.ร.
เทศบาล 1 ,ร.ร.เทศบาล 2

เพื่อใหน้ักเรียนมี
หอ้งเรียนที่ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน/หอ้งเรียน ร.ร.
เทศบาล 1 ,ร.ร.เทศบาล
 2

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ 80 
ของนักเรียนได้
ใช้ประโยชน์

หอ้งเรียนทกุหอ้ง
ได้รับการพฒันาที่ดีขึ้น

กองศึกษา      
 กองช่าง   ร.ร.
เทศบาล 1 ร.ร.
เทศบาล 2

44 โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงโรงอาหาร ร.ร.
เทศบาล 1 ,ร.ร.เทศบาล 2

เพื่อพัฒนาโรงอาหารให้
เพียงพอต่อจ านวนนักเรียนและ
เหมาะสมในการประกอบ
อาหารให้นักเรียน

ก่อสร้างและปรับปรุงโรง
อาหาร ร.ร.เทศบาล 1 ,
ร.ร.เทศบาล 2

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของนักเรียนได้
ใช้ประโยชน์

มีโรงอาหารเพียงพอต่อ
จ านวนนักเรียนและ
เหมาะสมในการ
ประกอบอาหารให้
นักเรียน

กองศึกษา       
กองช่าง            
     ร.ร.เทศบาล 
1 ร.ร.เทศบาล 2

45 โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงที่แปรงฟนัส าหรับ
นักเรียน

เพื่อพฒันาที่แปรงฟนั
ส าหรับนักเรียนเพื่อสร้าง
สุขนิสัยการแปรงฟนั

ก่อสร้างและปรับปรุงที่
แปรงฟนัส าหรับนักเรียน

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของนักเรียนได้
ใช้ประโยชน์

มีที่แปรงฟนัส าหรับ
นักเรียนเพื่อสร้างสุข
นิสัยการแปรงฟนั

กองศึกษา      
 กองช่าง       
ร.ร.ท 1 ร.ร.ท 
2 ศพด.ทต.
จันจวา้   ศพด.
วดัสันหลวงใหม่

46 โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงหอ้งน้ า

เพื่อปรับปรุงหอ้งน้ าใหม้ี
สภาพดีขึ้น

ก่อสร้างและปรับปรุง
หอ้งน้ า

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของนักเรียนได้
ใช้ประโยชน์

โรงเรียนมีหอ้งน้ าใช้
อย่างเพยีงพอ

กองศึกษา       
กองช่าง            
   ร.ร.ท 1 ร.ร.ท 
2 ศพด.ทต.จันจ
ว้า   ศพด.วัดสัน
หลวงใหม่

47 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
สระวา่ยน้ า ร.ร.ทต.1

เพื่อปรับปรุงสระวา่ยน้ า
ใหม้ีความปลอดภยั

ปรับปรุงซ่อมแซมสระ
วา่ยน้ า ร.ร.ทต.1

      50,000       50,000  -  ร้อยละ 80 
ของนักเรียนได้
ใช้ประโยชน์

สระวา่ยน้ ามีความ
ปลอดภยั

กองศึกษา      
 กองช่าง   ร.ร.
เทศบาล 1

48 โครงการก่อสร้างอาคาร
เรียน ศน.ศท4/12

เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนให้
เพยีงพอต่อจ านวนนักเรียน

ก่อสร้างอาคารเรียน 
ศน.ศท4/12

    200,000     200,000      200,000  ร้อยละ 80 
ของนักเรียนได้
ใช้ประโยชน์

มีอาคารเรียนให้
เพยีงพอต่อจ านวน
นักเรียน

กองศึกษา       
กองช่าง      
ร.ร.ท.1 ,ร.ร.ท.2 
 กรมส่งเสริมฯ



49 โครงการก่อสร้างเวที
กิจกรรมนักเรียน

เพื่อก่อสร้างเวทกีิจกรรม
นักเรียนส าหรับ ร.ร.ทต. 2

ก่อสร้างเวทกีิจกรรม
นักเรียน

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของนักเรียนได้
ใช้ประโยชน์

มีเวทกีิจกรรมนักเรียน กองศึกษา      
 กองช่าง    
ร.ร.เทศบาล 2

50 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์  ศพด.ทต.    
      จันจวา้

เพื่อพฒันาอาคาร
เอนกประสงค์เพื่อใช้ใน
กิจกรรมด้านต่างของ
โรงเรียน

 ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ร.ร.ท.1

      50,000  -  -  ร้อยละ80 อาคาร
เอนกประสงค์ใน
การท ากิจกรรม
ด้านต่างๆของ
โรงเรียน

มีการพัฒนาอาคาร
เอนกประสงค์เพื่อใช้ใน
กิจกรรมด้านต่างๆของ
โรงเรียน

กองการศึกษา
กองช่าง       

ศพด.ทต.จันจว้า

51 โครงการก่อสร้างบา้นพกัครู
 โรงเรียนเทศบาล 1  , 
ร.ร.ทต.2 ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลจันจวา้

เพื่อใหค้รูมีบา้นพกัและใช้
เปน็สถานที่รักษา
ทรัพย์สินของทางราชการ

ก่อสร้างบา้นพกัครู 
โรงเรียนเทศบาล 2  ,  
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลจันจวา้

    100,000     100,000  -  ร้อยละ80ของ
ครู-บคุลากรได้
บา้นพกัครูไวใ้ช้
ประโยชน์

ครูและบคุลากร
ทางการศึกษามี
บา้นพกัที่สะดวก

กองการศึกษา
กองช่าง         
ร.ร.ท.1,ร.ร.ท 2, 
ศพด. ทต.จันจว้า

52 โครงการก่อสร้างถนนและ
รางระบายน้ าภายในโรงเรียน

เพื่อไม่ใหน้้ าทว่มขังในช่วง
ฤดูฝน

ก่อสร้างถนนและราง
ระบายน้ าภายในโรงเรียน
 ร.ร.ท.2

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ80ของ
โรงเรียนได้มีถนน
และรางระบายน้ า
ภายในโรงเรียน

มีรางระบายน้ าใน
โรงเรียน

กองการศึกษา
กองช่าง   ร.ร.ท. 
1      ร.ร.ท. 2

53 โครงการก่อสร้างหอประชุม
เอนกประสงค์ ร.ร.เทศบาล
 1    ศพด.ทต.จันจวา้

เพื่อใช้จัดกิจกรรมต่าง 
และประชุม

โครงการหอประชุม
เอนกประสงค์ ศพด.ทต.
จันจวา้

 -     100,000      100,000  ร้อยละ80ของ 
ศูนย์พฒันาเด็ก
มีหอประชุม
อเนกประสงค์ 
ศพด.ทต.จันจวา้

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
จัดกิจกรรม  และ
ประชุม

 กองการศึกษา  
กองช่าง            

   ร.ร..ท 1 
ศพด.ทต.จันจว้า  
  กรมส่งเสริมฯ

54 โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดัสัน
หลวงใหม่

เพื่อใหม้ีพื้นที่ใช้สอย
เพยีงพอ

ปรับปรุงอาคารศูนย์
พฒันาเด็กเล็กวดัสัน
หลวงใหม่

    100,000  -  -  ร้อยละ80
นักเรียนได้
ประโยชน์

มีสถานที่เพยีงพอใน
การจัดการศึกษา

 กองการศึกษา 
กองช่าง ศพด.วัด

สันหลวงใหม่

55 โครงการก่อสร้างปา้ยบอก
ทางเข้าสถานศึกษา 
ร.ร.ทต.1,ร.ร.ทต. 2 ,
ศพด.ทต.จันจวา้,ศพด.วดั
สันหลวงใหม่

เพื่อใช้บอกเส้นทางเข้า
สถานศึกษา

ก่อสร้างปา้ยบอกทางเข้า
สถานศึกษา ร.ร.ทต.1,
ร.ร.ทต. 2 ,ศพด.ทต.
จันจวา้,ศพด.วดัสันหลวง
ใหม่

      10,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ทั่วไปได้ประโยชน์

มีป้ายบอกทางเข้า
สถานศึกษา ร.ร.ทต.1,
ร.ร.ทต. 2 ,ศพด.ทต.จันจ
ว้า,ศพด.วัดสันหลวงใหม่

กองการศึกษา 
 กองช่าง



56 โครงการก่อสร้างอาคาร
ปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภยัเทศบาลต าบล  
จันจวา้

เพื่อมีอาคารปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
บริการประชาชนและ
ปฏบิติังาน สะดวก รวดเร็ว

ก่อสร้างอาคารปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภยั
เทศบาลต าบล  จันจวา้

    500,000     500,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ทั่วไปได้ประโยชน์

มีอาคารปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
เทศบาลต าบลจันจวา้

ส านักปลัด    
กองช่าง

57 โครงการก่อสร้างปา้ยบอก
ทางเข้าเวยีงหนองหล่ม  
บริเวณ วดัเชื้อเจ็ดตน

เพื่อมีปา้ยบอกทางเข้า
เวยีงหนองหล่ม

ก่อสร้างปา้ยบอกทางเข้า
เวยีงหนองหล่ม  บริเวณ
 วดัเชื้อเจ็ดตน

      10,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ทั่วไปได้ประโยชน์

มีปา้ยบอกทางเข้า
เวยีงหนองหล่ม

ส านักปลัด    
กองช่าง

58 โครงการก่อสร้างปา้ยบอก
ทางเข้าเวยีงหนองหล่ม  
บริเวณ ทางเข้าวดัหว้ยน้ า
ราก หมู่ 5 ต.จันจวา้

เพื่อมีปา้ยบอกทางเข้า
เวยีงหนองหล่ม

ก่อสร้างป้ายบอกทางเข้า
เวียงหนองหล่ม  บริเวณ 
ทางเข้าวัดห้วยน้ าราก หมู่ 5 
ต.จันจว้า

      10,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ทั่วไปได้ประโยชน์

มีปา้ยบอกทางเข้า
เวยีงหนองหล่ม

ส านักปลัด    
กองช่าง

59 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
สะพานและราวสะพานใน
เขตพื้นที่เทศบาลต าบล
    จันจวา้

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
สะพานและราวสะพานใน
เขตพื้นที่เทศบาลต าบล
จันจวา้

ปรับปรุง ซ่อมแซม 
สะพานและราวสะพาน
ในเขตพื้นที่เทศบาล
ต าบลจันจวา้

      10,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ทั่วไปได้ประโยชน์

เกิดความปลอดภยั
ในชีวติและทรัพย์สิน
ของประชาชน

  กองช่าง

60 โครงการก่อสร้างระบบ
บ าบดัส่ิงปฏกิูล

เพื่อใหร้ะบบก าจัดส่ิง
ปฏกิูลอย่างถูกต้องตาม
หลักสุขาภบิาล

ก่อสร้างระบบบ าบดัส่ิง
ปฏกิูล

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ทั่วไปได้ประโยชน์

ส่ิงปฏกิูลได้รับการ
ก าจัดอย่างถูกหลัก
สุขาภบิาล

กอง
สาธารณสุข/

กองช่าง

61 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
บา้นปา่สักหลวง หมู่ 1       
          ต.จันจวา้ใต้

เพื่อเปน็สถานที่ท า
กิจกรรมของกลุ่ม อสม. 
ประจ าหมู่บา้น

ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานบา้น
ปา่สักหลวง หมู่ 1      
ต.จันจวา้ใต้

- 30,000 - ร้อยละ 80  ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการ
ซ่อมแซมศูนย์
สาธารณสุข

มีอาคารสถานที่ในการ
ดูแลสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในเบื้องต้น

กอง
สาธารณสุข/

กองช่าง



62 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
บา้นปา่สักหลวง หมู่ 2       
          ต.จันจวา้ใต้

เพื่อเปน็สถานที่ท า
กิจกรรมของกลุ่ม อสม. 
ประจ าหมู่บา้น

ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานบา้น
ปา่สักหลวง หมู่ 2         
         ต.จันจวา้ใต้

- 30,000 - ร้อยละ 80  ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการ
ซ่อมแซมศูนย์
สาธารณสุข

มีอาคารสถานที่ในการ
ดูแลสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในเบื้องต้น

กอง
สาธารณสุข/

กองช่าง  ศสมช.

63 โครงการก่อสร้าง ศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานประจ า
หมู่บา้นปา่ถ่อน หมู่ 11      
     ต.จันจวา้ใต้

เพื่อใหม้ีสถานที่ส าหรับ
ใหบ้ริการด้านสาธารณสุข
มูลฐานประหมู่บา้นปา่ถ่อน

ก่อสร้าง ศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานประจ าหมู่บ้านป่าถ่อนหมู่
 11    ต.จันจว้าใต้

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ประชาชนได้
ประโยชน์

ประชาชนเข้าถึง
บริการด้าน
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข ฯ

64 โครงการก่อสร้างศูนย์การ
เรียนรู้และศูนย์ฝึกอาชีพ
เทศบาลต าบลจันจวา้

เพื่อส่งเสริมใหม้ีการ
เรียนรู้ที่หลากหลายของ
นักเรียนและประชาชน
ทั่วไป

ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้
และศูนย์ฝึกอาชีพ
เทศบาลต าบลจันจวา้

    100,000     100,000  -  ร้อยละ 80 
นักเรียนและ
ประชาชนได้
ประโยชน์

นักเรียนและ
ประชาชนได้มีแหล่ง
เรียนรู้อย่างรอบด้าน

ส านักปลัด    
กองช่าง   กอง
ศึกษา

65 โครงการปรับปรุง/ต่อเติม 
อาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลจันจวา้

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน
การปฏบิติัและการ
ใหบ้ริการประชาชนอย่าง
ทั่วถึง

ปรับปรุง/ต่อเติม อาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบล
จันจวา้

    500,000     500,000      500,000  ร้อยละ 80 
ประชาชนได้
ประโยชน์

มีอาคารส านักงานที่เป็น
ระบบระเบียบเรียบร้อย
ในการให้บริการสาธารณะ

ส านักปลัด    
กองช่าง

66 โครงการซ่อมแซมทอ่
ประปาบา้นแม่ค าน้ าลัด    
ม.3        ต.จันจวา้

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมทอ่
ประปาบา้นแม่ค าน้ าลัด  
ม.3  ต.จันจวา้

ซ่อมแซมทอ่ประปาบา้น
แม่ค าน้ าลัด  ม.3  ต.
จันจวา้

- -        50,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ระบบประปาบา้นแม่
ค าน้ าลัดผลิตน้ าที่มี
คุณภาพ

กองช่าง/ กอง
ประปา

67 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
หอประชุมประจ าหมู่บา้น
แม่ค าน้ าลัด  ม.3  ต.จันจวา้

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
หอประชุมประจ าหมู่บา้น
บา้นแม่ค าน้ าลัด    ม.3   
 ต.จันจวา้

ปรับปรุงซ่อมแซม
หอประชุมประจ า
หมู่บา้นบา้นแม่ค าน้ าลัด 
   ม.3    ต.จันจวา้

- -        50,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

มีหอประชุมประจ า
หมู่บา้นใช้ท า
กิจกรรมต่างๆใน
หมู่บา้น

กองช่าง/ กอง
ประปา

68 โครงการซ่อมแซมสุสาน
บา้นแม่ค าน้ าลัดน้ าลัด     
ม.3    ต.จันจวา้

เพื่อซ่อมแซมสุสานบา้น
แม่ค าน้ าลัดน้ าลัด       ม.
3  ต.จันจวา้

ซ่อมแซมสุสานบา้นแม่
ค าน้ าลัดน้ าลัด     ม.3   
 ต.จันจวา้

- -      100,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

สุสานบา้นแม่ค าน้ า
ลัดน้ าลัดมีสภาพ
พร้อมใช้งาน

กองช่าง



69 โครงการซ่อมแซมเสียงตาม
สายบา้นแม่ค าน้ าลัดน้ าลัด  
   ม.3    ต.จันจวา้

เพื่อซ่อมแซมเสียงตาม
สายบา้นแม่ค าน้ าลัดน้ าลัด
 ม.3 ต.จันจวา้

ซ่อมแซมเสียงตามสาย
บา้นแม่ค าน้ าลัดน้ าลัด   
ม.3 ต.จันจวา้

- -      100,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

เสียงตามสายบา้นแม่
ค าน้ าลัดพร้อมใช้งาน

กองช่าง

70 โครงการซ่อมแซมศูนย์อบ
สมุนไพรกลุ่มผู้สูงอายุบา้น
แม่ค าน้ าลัดน้ าลัด    ม.3    
      ต.จันจวา้

เพื่อซ่อมแซมศูนย์อบ
สมุนไพรกลุ่มผู้สูงอายุ
บา้นแม่ค าน้ าลัดน้ าลัด  ม.
3    ต.จันจวา้

ซ่อมแซมศูนย์อบ
สมุนไพรกลุ่มผู้สูงอายุ
บา้นแม่ค าน้ าลัดน้ าลัด   
   ม.3    ต.จันจวา้

- -      100,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ศูนย์อบสมุนไพรกลุ่ม
ผู้สูงอายุมีสภาพ
พร้อมใช้งาน

กองช่าง

71 โครงการก่อสร้าง
หอประชุมหลังใหม่ ติดบา้น
นางศิริขวญั ปนิทรายมูล 
บ.หว้ยน้ าราก  ม.4 ต.จันจวา้

เพื่อก่อสร้างหอประชุม
หลังใหม่ ติดบา้นนางศิริ
ขวญั ปนิทรายมูล บ.หว้ย
น้ าราก  ม.4    ต.จันจวา้

ก่อสร้างหอประชุมหลัง
ใหม่ ติดบา้นนางศิริขวญั
 ปนิทรายมูล    บ.หว้ย
น้ าราก  ม.4               
ต.จันจวา้

- -        50,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

มีหอประชุมหลังใหม่
ใช้ประกอบกิจกรรม
ต่างๆในหมู่บา้น

กองช่าง

72 โครงการก่อสร้างราวกันตก
พร้อมปรับพื้นที่ จากบา้น
นางบวัผัน แก้วรากมุข ถึง 
บา้นนายประเสริฐ ราวชิัย 
บา้นหว้ยน้ าราก ม.5         
     ต.จันจวา้

เพื่อปอ้งกันอันตรายให้
ประชาชนได้สัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั

ก่อสร้างราวกันตกพร้อมปรับ
พื้นที่ จากบ้านนางบัวผัน 
แก้วรากมุข ถึง บ้านนาย
ประเสริฐ ราวิชัย บ้านห้วยน้ า
ราก ม.5                ต.จันจ
ว้า

100,000  - -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

มีราวกันตกเพื่อ
ความปลอดภยัใน
การสัญจรไปมาอย่าง
ปลอดภยั

กองช่าง

73 โครงการซ่อมแซมเสียงตาม
สายบา้นหว้ยน้ าราก   ม.9  
  ต.จันจวา้

เพื่อซ่อมแซมเสียงตาม
สายประจ าหมู่บา้น

ซ่อมแซมเสียงตามสาย
บา้นหว้ยน้ าราก   ม.9   
 ต.จันจวา้

10,000 -  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

เสียงตามสายบา้น
หว้ยน้ ารากพร้อมใช้
งาน

กองช่าง

74 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บ
วสัดุอุปกรณ์ประจ าหมู่บา้น
 บริเวณที่สาธารณะ บา้น
หว้ยน้ าราก หมู่ 9 ต.จันจวา้

เพื่อมีอาคารเก็บของ
ประจ าหมู่บา้นใหม้ี
ระเบยีบเรียบร้อย

ก่อสร้างอาคารเก็บวสัดุ
อุปกรณ์ประจ าหมู่บา้น 
บริเวณที่สาธารณะ บา้น
หว้ยน้ าราก หมู่ 9 ต.
จันจวา้

100,000 -  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

มีอาคารเก็บของ
ประจ าหมู่บา้น

กองช่าง



75 โครงการก่อสร้างราวกันตก
บริเวณทางโค้งมุมที่นานาย
สวา่ง รากเลน  บา้นหว้ยน้ า
ราก หมู่ 9 ต.จันจวา้

เพื่อปอ้งกันอันตรายให้
ประชาชนได้สัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั

ก่อสร้างราวกันตก
บริเวณทางโค้งมุมที่นา
นายสวา่ง รากเลน  บา้น
หว้ยน้ าราก หมู่ 9 ต.
จันจวา้

 -  -        50,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

มีราวกันตกเพื่อ
ความปลอดภยัใน
การสัญจรไปมาอย่าง
ปลอดภยั

กองช่าง

76 โครงการก่อสร้างลาน คสล.
 ตากผลผลิตทางการเกษตร
  บา้นหว้ยน้ าราก ม.9       
        ต.จันจวา้

เพื่อมีลานตากผลผลิต
ทางการเกษตรและใชท า
กิจกรรมต่างๆของหมู่บา้น

ก่อสร้างลาน คสล. ตาก
ผลผลิตทางการเกษตร  
บา้นหว้ยน้ าราก ม.9    
ต.จันจวา้

 -  -      100,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

มีลานตากผลผลิต
ทางการเกษตรใน
หมู่บา้น

กองช่าง

77 โครงการก่อสร้างพพิธิภณัฑ์
เวยีงหนองหล่ม บริเวณวดั
ปา่หมากหน่อ  บา้นหว้ยน้ า
ราก ม.9 ต.จันจวา้

เพื่ออนุรักษโ์บราณวตัถุ
และมีพพิธิภณัฑ์เก็บของ
โบราณวตัถุ

ก่อสร้างพพิธิภณัฑ์เวยีง
หนองหล่ม บริเวณวดัปา่
หมากหน่อ  บา้นหว้ยน้ า
ราก ม.9   ต.จันจวา้

 -   1,000,000  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

มีพพิธิภณัฑ์เก็บของ
โบราณวตัถุ

เทศบาลต าบล
จันจว้า        
การท่องเที่ยวฯ
กรมส่งเสริมฯ    
กรมทรัพยากรน้ า
 กรมทางหลวง
ชนบท

78 โครงการติดต้ังเสียงตาม
สายประจ าหมู่บา้นสันนา
หนองบวั  ม.10 ต.จันจวา้

เพื่อประชาสัมพนัธข์้อมูล
ข่าวสารต่างๆในหมู่บา้น

ติดต้ังเสียงตามสาย
ประจ าหมู่บา้นสันนา
หนองบวั  ม.10           
 ต.จันจวา้

 -  -        50,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

มีเสียงตามสายใช้
ภายในหมู่บา้น

กองช่าง

79 โครงการเปล่ียนทอ่เมน
ประปาบา้นสันนาหนองบวั
ม.10 ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาระบบประปา
ใหม้ีคุณภาพ

เปล่ียนทอ่เมนประปา
บา้นสันนาหนองบวั     
ม.10 ต.จันจวา้

 -     100,000  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ผลิตน้ าประปาเพื่อ
อุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึง

กองประปา

80 โครงการก่อสร้างลาน คสล.
 บริเวณหน้าศาลา
อเนกประสงค์ บา้นหวัฝาย 
ม.11 ต.จันจวา้

เพื่อมีลานอเนกประสงค์
ใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ
ในหมู่บา้น

ก่อสร้างลาน คสล. 
บริเวณหน้าศาลา
อเนกประสงค์ บา้นหวั
ฝาย ม.11 ต.จันจวา้

 -  -        50,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

มีลานอเนกประสงค์
ใช้กิจกรรมต่างๆใน
หมู่บา้น

กองช่าง



81 โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์บริเวณข้าง
วดับา้นปา่บงหลวง หมู่  3  
        ต.จันจวา้ใต้

เพื่อเปน็สถานที่จัด
กิจกรรมสาธารณะของ
หมู่บา้น

ก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์บริเวณข้าง
วดับา้นปา่บงหลวง หมู่  
3    ต.จันจวา้ใต้

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

หมู่บา้นมีสถานที่จัด
กิจกรรมอย่างเปน็
สัดส่วน

กองช่าง

82 โครงการก่อสร้างราวกันตก
คูเมือง บริเวณหน้าบา้น
นายยงยุทธ ์ทรวงชัย ถึง 
บา้นนายค า ไชยรินทร์  
บา้นกิ่วพร้าว      ม.4  ต.
จันจวา้ใต้

เพื่อปอ้งกันอันตรายให้
ประชาชนได้สัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั

ก่อสร้างราวกันตกคูเมือง 
บริเวณหน้าบ้านนายยงยุทธ์ 
ทรวงชัย ถึง บ้านนายค า ไชย
รินทร์  บ้านกิ่วพร้าว  ม.4   
ต.จันจว้าใต้

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

มีราวกันตกเพื่อ
ความปลอดภยัใน
การสัญจรไปมาอย่าง
ปลอดภยั

กองช่าง

83 โครงการจัดท าปา้ยชื่อ
เส้นทางและชื่อหมู่บา้น 
ภาษาไทย-อังกฤษ บา้น
หนองปึ๋ง ม.5 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อมีปา้ยชื่อในการ
แนะน าหมู่บา้นในการเข้า
สู่ประชาชาคมอาเซียน

จัดท าปา้ยชื่อเส้นทาง
และชื่อหมู่บา้น 
ภาษาไทย-อังกฤษ บา้น
หนองปึ๋ง ม.5 ต.จันจวา้ใต้

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

มีปา้ยบอกชื่อหมู่บา้น กองช่าง

84 โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์บริเวณสาม
แยกไปบา้นดอยดินแดงบา้น
 หนองปึ๋งหมู่  5 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อเปน็สถานที่จัด
กิจกรรมสาธารณะของ
หมู่บา้น

ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์
บริเวณสามแยกไปบ้านดอย
ดินแดงบ้าน หนองปึ๋งหมู่  3 
ต.จันจว้าใต้

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

หมู่บา้นมีสถานที่จัด
กิจกรรมอย่างเปน็
สัดส่วน

กองช่าง

85 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บ
วสัดุอุปกรณ์หมู่บา้น หนอง
ปึ๋งหมู่  5 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อเปน็สถานที่จัด
กิจกรรมสาธารณะของ
หมู่บา้น

ก่อสร้างอาคารเก็บวสัดุ
อุปกรณ์หมู่บา้น หนอง
ปึ๋งหมู่  5 ต.จันจวา้ใต้

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

หมู่บา้นมีสถานที่จัด
กิจกรรมอย่างเปน็
สัดส่วน

กองช่าง

86 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บ
วสัดุอุปกรณ์หมู่ บา้นปา่กุ๊ก 
    ม.8 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อเปน็สถานที่จัด
กิจกรรมสาธารณะของ
หมู่บา้น

ก่อสร้างอาคารเก็บวสัดุ
อุปกรณ์หมู่ บา้นปา่กุ๊ก 
ม.8 ต.จันจวา้ใต้

 -     100,000  -  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

หมู่บา้นมีสถานที่จัด
กิจกรรมอย่างเปน็
สัดส่วน

กองช่าง



87 โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ บริเวณสุสาน
 บา้นปา่กุ๊ก ม.8 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อเปน็สถานที่จัด
กิจกรรมสาธารณะของ
หมู่บา้น

ก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ บริเวณ
สุสาน บา้นปา่กุ๊ก ม.8 ต.
จันจวา้ใต้

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

หมู่บา้นมีสถานที่จัด
กิจกรรมอย่างเปน็
สัดส่วน

กองช่าง

88 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บ
วสัดุอุปกรณ์หมู่ บา้นสัน
หลวง  ม.10  ต.จันจวา้ใต้

เพื่อเปน็สถานที่จัด
กิจกรรมสาธารณะของ
หมู่บา้น

ก่อสร้างอาคารเก็บวสัดุ
อุปกรณ์หมู่ บา้นสันหลวง
  ม.10  ต.จันจวา้ใต้

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

หมู่บา้นมีสถานที่จัด
กิจกรรมอย่างเปน็
สัดส่วน

กองช่าง

89 โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ประจ า
หมู่บา้น บา้นสันหลวง  ม.
10             ต.จันจวา้ใต้

เพื่อเปน็สถานที่จัด
กิจกรรมสาธารณะของ
หมู่บา้น

ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
ประจ าหมู่บ้าน บ้านสันหลวง 
 ม.10   ต.จันจว้าใต้

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

หมู่บา้นมีสถานที่จัด
กิจกรรมอย่างเปน็
สัดส่วน

กองช่าง

90 โครงการก่อสร้างลาน คสล.
 อเนกประสงค์ บริเวณ
สุสานบา้นแม่ค าฝ่ังหมิ่น ม.9
            ต.จันจวา้ใต้

เพื่อมีลานอเนกประสงค์
ใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ
ในหมู่บา้น

ก่อสร้างลาน คสล. 
อเนกประสงค์ บริเวณสุสาน
บ้านแม่ค าฝ่ังหมิ่น ม.9  ต.
จันจว้าใต้

 -  -      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

มีลานอเนกประสงค์ใช้
ประกอบกิจกรรมต่างๆ
ในหมู่บ้าน

กองช่าง

91 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บ
วสัดุอุปกรณ์หมู่ บริเวณ
หน้าวดับา้นสันทางหลวง  
ม.12       ต.จันจวา้ใต้

เพื่อเปน็สถานที่จัด
กิจกรรมสาธารณะของ
หมู่บา้น

ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ
อุปกรณ์หมู่ บริเวณหน้าวัด
บ้านสันทางหลวง  ม.12      
 ต.จันจว้าใต้

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

หมู่บา้นมีสถานที่จัด
กิจกรรมอย่างเปน็
สัดส่วน

กองช่าง

92 โครงการปรับปรุงโรงทอผ้า
บา้นสันทางหลวง  ม.12     
   ต.จันจวา้ใต้

เพื่อเพิ่มพื้นที่ส าหรับทอผ้า
ในกับสมาชิกในกลุ่ม

ปรับปรุงโรงทอผ้าบา้น
สันทางหลวง  ม.12   ต.
จันจวา้ใต้

 -  -        30,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

สมาชิกกลุ่มมีอาชีพ
เสริม เพิ่มรายได้ลด
รายจ่าย

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้านการศึกษาและการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
5. ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบรูณาการ



เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รบั 2559 2560 2561 ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดกิจกรรม         

  "วนัทอ้งถิ่นไทย"
เพื่อร าลึกถึงการจัดต้ัง
เทศบาลและสร้างความ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
เทศบาลต าบล

จัดกิจกรรมวนัทอ้งถิ่น
ไทยในวนัที่ 18 มีนาคม

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ80 ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้
ประโยชน์

ประชาชนเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของ
เทศบาลในการ
พฒันาทอ้งถิ่น

   งานธรุการ  
ส านักปลัดฯ

2 โครงการจัดกิจกรรม         
  "วนัเทศบาล"

เพื่อร าลึกถึงการจัดต้ัง
เทศบาลและสร้างความ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
เทศบาลต าบล

จัดกิจกรรมวนัเทศบาล
ในวนัที่ 24 เมษายน

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้
ประโยชน์

ประชาชนเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของ
เทศบาลในการ
พฒันาทอ้งถิ่น

   งานธรุการ  
ส านักปลัดฯ

3 โครงการฝึกอบรมการ
จัดท าแผนชุมชน จัด
ประชุมประชาคม สร้าง
เครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อ
การจัดท าแผนพฒันา
เทศบาล

เพื่อส่งเสริมใหชุ้มชนจัดท า
 และทบทวนแผนชุมชน
ด้วยตนเองและน าไปใช้
เปน็แนวทางพฒันาทอ้งถิ่น

จัดกิจกรรมฝึกอบรมการ
จัดท าและทบทวนแผน
ชุมชนใหแ้ก่
คณะกรรมการหมู่บา้น/
ผู้น าชุมชนทั้ง 23 หมู่บา้น

      40,000       40,000        40,000  ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้
ประโยชน์

ชุมชนมีความเข้มแข็ง
 และมีแผนพฒันา
ชุมชนที่มี
ประสิทธภิาพ

     ส านักปลัด
  งานนโยบาย

และแผน

4 โครงการพฒันาระบบการ
จัดเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อการ
วางแผนพฒันาทอ้งถิ่น

เพื่อพฒันาประสิทธภิาพ
ของระบบการเก็บสถิติ
ข้อมูลพื้นฐานชุมชนเพื่อ
เปน็ข้อมูลในการวางแผน
พฒันาทอ้งถิ่น

ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานชุมชนและน ามา
ประมวลผลเปน็ข้อมูลใน
การจัดท าแผนพฒันา
ทอ้งถิ่น

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ80ของ
เทศบาลต าบล
จันจวา้ได้
ประโยชน์

ระบบข้อมูลสถิติ มี
ความถูกต้องแม่นย า
สามารถน ามาใช้งานได้
อย่างเหมาะสม รวดเร็ว

    ส านักปลัด 
 งานพฒันา

ชุมชนร่วมกับ
งานนโยบาย

และแผน

5.1 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเมืองการปกครอง การสร้างส านึกประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทกุภาคส่วน
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด   (KPI)



5 โครงการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏบิติัการแนวทางการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนแก่กลุ่ม 
ชุมชนและหน่วยงาน

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
พฒันาทอ้งถิ่นและสร้าง
ความโปร่งใสตรวจสอบได้

จัดประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการแนะน าแนวทางใน
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนและ
การจัดท าเอกสารรายงานผล
เงินอุดหนุนให้แก่ผู้น าชุมชน
และผู้น ากลุ่มที่ได้รับเงิน
อุดหนุนจากเทศบาล

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ80ของ
กลุ่มชุมชนได้
ประโยชน์

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพฒันาทอ้งถิ่น
เกิดความสัมพนัธท์ี่ดี
ระหวา่งองค์กร
ภาครัฐกับชุมชน

     ส านักปลัด

6 โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้
เพื่อประชาชน

เพื่อส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
เบื้องต้นส าหรับประชาชน

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
กฎหมายเบื้องต้นที่
จ าเปน็ในชีวติประจ าวนั
ใหแ้ก่ประชาชน

        5,000         5,000          5,000  ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้
ประโยชน์

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายเบื้องต้น

    ส านักปลัด 
  งานนิติการ

7 โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตย

เพื่อส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับการปกครองของ
ไทยและการปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

จัดกิจกรรมรณรงค์
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญ การ
ปกครองของไทยภายใต้
ระบอบประชาธปิไตย

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้
ประโยชน์

ประชาชนมีความ
จงรักภกัดีต่อชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษตัริย์ 
ปฏบิติัตนภายใต้
รัฐธรรมนูญแหง่
ราชอาณาจักรไทย

    ส านักปลัด 
  งานนิติการ

8 โครงการปลูกจิตส านึก
ปอ้งกันทจุริตคอรัปชั่น

เพื่อปลูกจิตส านึกปอ้งกัน
ทจุริตคอรัปชั่น

จัดกิจกรรมปลูก
จิตส านึกปอ้งกันทจุริต
คอรัปชั่น

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้
ประโยชน์

ประชาชนมีจิตส านึก
ปอ้งกันทจุริตคอรัปชั่น

    ส านักปลัด 
  งานนิติการ

9 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้
กฏหมายเบื้องต้นให้
พนักงานเทศบาล เยาวชน 
และประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาลต าบลจันจวา้

เพื่อใหค้วามรู้กฏหมาย
เบื้องต้นใหพ้นักงาน
เทศบาล เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาลต าบลจันจวา้

จัดกิจกรรมรณรงค์
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญ การ
ปกครองของไทยภายใต้
ระบอบประชาธปิไตย

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้
ประโยชน์

พนักงานเทศบาล 
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมี
ความรู้กฏหมาย
เบื้องต้น

    ส านักปลัด 
  งานนิติการ



10 โครงการสภาประชาชน
ต่อต้านการทจุริตคอรัปชั่น

เพื่อส่งเสริมประชาชน
ต่อต้านการทจุริตคอรัปชั่น

จัดกิจกรรมสภา
ประชาชนต่อต้านการ
ทจุริตคอรัปชั่น

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้
ประโยชน์

ประชาชนมีจิตส านึก
ปอ้งกันทจุริตคอรัปชั่น

    ส านักปลัด 
  งานนิติการ

11 โครงการคลีนิกกฏหมาย เพื่อส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
เบื้องต้นส าหรับประชาชน

จัดกิจกรรมใหค้วามรู้
ความเข้าใจ  รับปรึกษา
ใหค้ าแนะน าเกี่ยวกับ
กฎหมาย จัดหาหนังสือ
กฎหมายที่จ าเปน็

        5,000         5,000          5,000  ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้
ประโยชน์

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายเบื้องต้น

    ส านักปลัด 
  งานนิติการ

12 โครงการแผ่นดินธรรม  
แผ่นดินทอง

เพื่อส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับการปกครองของ
ไทยและการปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

จัดกิจกรรมรณรงค์
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญ การ
ปกครองของไทยภายใต้
ระบอบประชาธปิไตย

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้
ประโยชน์

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา
 และพระมหากษัตริย์ 
ปฏิบัติตนภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

ส านักปลัด  
งานพฒันา

ชุมชน

13 โครงการสาธารณสุขโปร่งใส
 ใส่ใจผู้ประกอบกิจการ

เพื่อปอ้งกันการทจุริตใน
ทกุขั้นตอนการขออนุญาต
ประกอบกิจการของกอง
สาธารณสุขฯ

จัดกิจกรรมใหค้วามรู้
ความเข้าใจ ปอ้งกันการ
ทจุริตในทกุขั้นตอนการ
ขออนุญาตประกอบ
กิจการ

        5,000         5,000          5,000  ร้อยละ80ของผู้
ประกอบกิจการ
และประชาชนได้
ประโยชน์

ไม่มีการทจุริตในการ
ขออนุญาตประกอบ
กิจการของกอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข ฯ 

(ปปช.)

14 โครงการปณิธาน ความดี ปี
มหามงคล

เพื่อใหป้ระชาชนได้แสดง
ความจงรักภกัดีและส านึก
ในพระมหากรุณาธคุิณ

จัดกิจกรรมปณิธาน 
ความดี ปมีหามงคล

        5,000         5,000          5,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม

ประชาชนได้แสดง
ความจงรักภกัดีและ
ส านึกในพระมหา
กรุณาธคุิณ

ส านักปลัด



15 โครงการจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานในการจัดท า
แผนพฒันาเทศบาลต าบล
จันจวา้

เพื่อส่งเสริมใหชุ้มชนจัดท า
 และทบทวนแผนชุมชน
ด้วยตนเองและน าไปใช้
เปน็แนวทางพฒันาทอ้งถิ่น

จัดกิจกรรมฝึกอบรมการ
จัดท าและทบทวนแผน
ชุมชนใหแ้ก่
คณะกรรมการหมู่บา้น/
ผู้น าชุมชนทั้ง 23 หมู่บา้น

      60,000       60,000        60,000  ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้
ประโยชน์

ชุมชนมีความเข้มแข็ง
 และมีแผนพฒันา
ชุมชนที่มี
ประสิทธภิาพ

     ส านักปลัด
  งานนโยบาย

และแผน

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2559 2560 2561 ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเทศบาลต าบล      

 จันจวา้ใหบ้ริการประชาชน
ด้วยหวัใจ

เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนผู้มารับบริการ
และสนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชน

ด าเนินการใหบ้ริการ
ประชาชนในเวลา
ราชการ พกัเที่ยง  นอก
เวลาราชการและ
วนัหยุดราชการ

        5,000         5,000          5,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่มารับ
บริการได้ประโยชน์

ประชาชนมีความพึง
พอใจในการรับบริการ
จากเทศบาลต าบลจันจว้า

   ส านักปลัด  
   งานธรุการ

2 โครงการใส่ใจงานบริการ
ทะเบยีนราษฎร

เพื่อปรับปรุงบริหารคุณภาพ
ของงานบริการให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดผลใน
การปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์หรือให้อบรม
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานทะเบียนราษฎรให้แก่
ประชาชน

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่มารับ
บริการได้ประโยชน์

ประชาชนมีความพึง
พอใจในการรับบริการ
จากเทศบาลต าบลจันจว้า

  ส านักปลัด  
งานทะเบยีน

ราษฏร

3 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
ผู้บริหารทอ้งถิ่นและ
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น

เพื่อเป็นการจัดการเลือกต้ัง
ท้องถิ่นให้เป็นไปตาม  พรบ. 
เทศบาล

จัดท าแผนการเลือกต้ัง
ท้องถิ่นตาม พรบ.เทศบาล
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    500,000  -  -  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่มารับ
บริการได้ประโยชน์

ประชาชนมีความรู้ความ
กฎหมายการเลือกต้ัง
ท้องถิ่น

  ส านักปลัด  
งานทะเบียนรา

ษฏร

4 โครงการพฒันาบคุลากร
และองค์กรตามหลัก 5 ส

เพื่อพฒันาศักยภาพใน
การปฏบิติังานราชการ 
และการใหบ้ริการ
ประชาชน

จัดกิจกรรม 5 ส  ภายใน
ส านักงานเทศบาลต าบล
จัน จวา้อย่างสม่ าเสมอ

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่มารับ
บริการได้ประโยชน์

องค์กรได้พัฒนาตามหลัก
 5 ส.  อย่างเป็นระบบ

   ส านักปลัด  
  งานการ
เจ้าหน้าที่

5. ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบรูณาการ
5.2 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมการเพิ่มขีดสมรรถนะของบคุลากร และพฒันาศักยภาพขององค์กรเพื่อการบริการที่ดีและทนัสมัย

วัตถุประสงค์ของโครงการ งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รบั



5 โครงการอบรมพฒันา
ศักยภาพผู้บริหารทอ้งถิ่น
และสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลจันจวา้

เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ในการ
บริหารท้องถิ่นรองรับการ
เปล่ียนแปลงสู่ประชาคม
อาเซียน

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ 80 ของ
ผู้บริหารได้
ประโยชน์

ผู้บริหารและสมาชิกมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติราชการ

   ส านักปลัด  
  งานการ
เจ้าหน้าที่

6 โครงการเวทปีระชาคม
พนักงานและลูกจ้าง
เทศบาลต าบลจันจวา้

พนักงานมีโอกาสได้แสดง
ความคิดเห็นในการพัฒนา
องค์กร ผู้บริหารน าทัศนคติมา
เป็นแนวทางในการสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

จัดประชุมพนักงานและ
ลูกจ้างพร้อมผู้บริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาลร่วมกัน
ทุกเดือน

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ 80 
ของพนักงานได้
ประโยชน์

บุคลากรมีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานท าให้
องค์กรมีระสิทธิภาพใน
การบริการประชาชน

   ส านักปลัด  
  งานธรุการ

7 โครงการอบรมใหค้วามรู้
เกี่ยวกับการส ารวจและการ
ใช้กล้องส ารวจ

เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกับการ
ส ารวจและการใช้กล้อง
ส ารวจ

จัดอบรมใหค้วามรู้
เกี่ยวกับการส ารวจและ
การใช้กล้องส ารวจ

 -       10,000  -  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมได้
ประโยชน์

ผู้ปฏิบัติมีความรู้เกี่ยวกับ
การส ารวจและการใช้
กล้องส ารวจ

กองช่าง

8 โครงการอบรมใหค้วามรู้
เกี่ยวกับกฏหมายและ 
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

เพื่อใหค้วามรู้ความเข้าใจ
ด้านกฏหมายควบคุม
อาคารใหก้ับผู้ปฏบิติังาน

จัดอบรมใหค้วามรู้
เกี่ยวกับกฏหมายและ 
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมได้
ประโยชน์

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เกี่ยวกับกฏหมายและ 
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

กองช่าง

9 โครงการแสงธรรมส่องใจ 
เทศบาลต าบลจันจวา้ส่อง
ทาง

เพื่อสร้างจิตส านึก ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานราชการและป้องกัน
การทุจริตคอรัปชั่น

จัดกิจกรรมให้บุคลากรของ
เทศบาลได้เข้าวัดท าบุญและ
ปฏิบัติธรรมในวันส าคัญทาง
ศาสนา

      20,000       20,000        20,000  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมได้
ประโยชน์

พนักงานมีจิตส านึก มี
คุณธรรม จริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน

ส านักปลัดงาน
การเจ้าหน้าที่

10 โครงการฝึกอบรมสัมมนา
และทศันศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธภิาพการบริหาร
จัดการองค์กรแบบบรูณาการ

เพื่อพฒันาศักยภาพใน
การปฏบิติังานราชการ 
และการใหบ้ริการ
ประชาชน

จัดกิจกรรมฝึกอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงานองค์กร
ที่ประสบความส าเร็จด้าน
บริหารจัดการองค์กร

    300,000     300,000      300,000  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรม
ได้ประโยชน์

เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงานราชการ 
และการให้บริการ
ประชาชน

   ส านักปลัด  
  งานการ
เจ้าหน้าที่

11 โครงการอบรมตัวแทน
หมู่บา้นเพื่อร่วมเปน็
คณะกรรมการตรวจการ
จ้างและควบคุมงาน

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ในการตรวจรับงานจ้าง
และควบคุม

จัดกิจกรรมอบรม
ตัวแทนหมู่บา้นเพื่อร่วม
เปน็คณะกรรมการตรวจ
การจ้างและควบคุมงาน

      10,000       10,000  -  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมได้
ประโยชน์

ชุมชนเกิดความโปร่งใส
ในการตรวจงานจ้างและ
ควบคุมงาน

กองช่าง



12 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพ 
พนักงานสังกัดกองช่าง
เทศบาลต าบลจันจวา้

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ 
พนักงานสังกัดกองช่าง
เทศบาลต าบลจันจวา้

จัดกิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธภิาพ พนักงาน
สังกัดกองช่างเทศบาล
ต าบลจันจวา้

      10,000       10,000  -  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ประโยชน์

เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงานให้บริการ
ประชาชน

กองช่าง

13 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การมีระเบยีบ
วนิัยและจิตสาธารณะ

เพื่อสร้างจิตส านึก ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานราชการและการมี
จิตอาสาต่อส่วนรวม

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และจิตอาสาให้แก่บุคลากร
ของเทศบาลต าบล จันจว้า

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมได้
ประโยชน์

พนักงานมีจิตส านึก มี
คุณธรรม จริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน

   ส านักปลัด  
  งานการ
เจ้าหน้าที่

14 โครงการทศันศึกษาดูงาน
มหกรรมการศึกษาทอ้งถิ่น

เพื่อเพิ่มวสัิยทศัน์ในด้าน
การศึกษา ของบคุลากร
ทางการศึกษา

ศึกษาดูงานมหกรรม
การศึกษาทอ้งถิ่น

      50,000       50,000        50,000  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรม
ได้ประโยชน์

บุคลากรทางการศึกษา
ได้ปรับเปล่ียนมุมมองใน
การท างานด้านการศึกษา

กอง
การศึกษา/
ร.ร.ท.1  
ร.ร.ท.2

15 โครงการเพิ่มพนู
ประสิทธภิาพและ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏบิติัราชการ

เพื่อพฒันาศักยภาพใน
การปฏบิติังานราชการ 
และการใหบ้ริการ
ประชาชน

จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพิ่ม 
ทักษะในการปฏิบัติงาน,และ
การสร้างความประทับใจใน
การบริการประชาชนแก่
บุคลากร

      50,000       50,000        50,000  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรม
ได้ประโยชน์

เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงานราชการ 
และการให้บริการ
ประชาชน

   ส านักปลัด  
  งานการ
เจ้าหน้าที่

16 โครงการพฒันาส่ือ
ประชาสัมพนัธก์ิจการของ
เทศบาล

เพื่อใหป้ระชาชนในต าบล
จันจวา้ได้รับรู้ข่าวสารการ
ด าเนินงานของเทศบาล
อย่างต่อเนื่อง

เพื่อจัดท าวารสารข่าว
ประชาสัมพันธ์รายเดือน/ราย
ไตรมาส, รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี, วิดิทัศน์
ของเทศบาล

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ 80
เทศบาลได้
ประโยชน์

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากเทศบาล
อย่างสม่ าเสมอและ
ผลงานการปฏิบัติราชการ

  ส านักปลัด 
งานประชา 

สัมพนัธ์

17 โครงการพฒันาปรับปรุง
บ ารุงรักษาระบบงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารภายในองค์กร

เพื่อบ ารุงรักษาระบบเครือข่าย
ที่มีความเร็วเหมาะสม รองรับ
ความต้องการการใช้งาน  
เว็บไซต์ของเทศบาลมีความ
ทันสมัยเป็นปัจจุบันและมี
ประสิทธิภาพ

พัฒนาปรับปรุงบ ารุงรักษา
ระบบงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร
ภายในองค์กร

      30,000       30,000        30,000  ร้อยละ 80พัฒนา
ปรับปรุงบ ารุงรักษา
ระบบงานด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

เทศบาลมีระบบ
เครือข่าย
อินเตอร์เนตที่มี
ความเร็ว

  ส านักปลัด 
งาน

ประชาสัมพนัธ์



18 โครงการจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานประจ าปขีอง
เทศบาลต าบลจันจวา้

เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพนัธผ์ลการ
ด าเนินงานของเทศบาล

จัดกิจกรรมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และแถลงผล
การด าเนินงานประจ าปีของ
เทศบาลต าบลจันจว้า

      50,000       50,000        50,000  ร้อยละ 80เทศบาล
 จัดท ารายงานผล
การด าเนินงาน
ประจ าปี

ประชาชนรับทราบข้อมูล
ข่าวสารการด าเนินงาน
ของเทศบาล

   ส านักปลัด  
งาน

ประชาสัมพนัธ์

19 โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารสถานที่กลางส าหรับ
เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซ้ือจัดจ้างของ หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น
อ าเภอแม่จัน

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน
การปฏบิติังาน  (อุดหนุน
อ าเภอแม่จัน)

สร้างเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารสถานที่กลางส าหรับ
เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซ้ือจัดจ้างของ หน่วย
การบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอแม่จัน

      45,000       45,000        45,000  ร้อยละ 80 
พนักงานมี
ประสิทธภิาพใน
การปฏบิติังาน

สร้างเสริมพนักงานมี
ประสิทธภิาพในการ
ปฏบิติังาน

ส านักปลัด

20 โครงการปรับปรุงสถานที่
ท างาน และปรับปรุงภมูิ
ทศัน์บริเวณส านักงาน
เทศบาลต าบลจันจวา้

เพื่อรองรับการบริการ
ประชาชนใหม้ี
ประสิทธภิาพสูงสุด

ด าเนินการปรับปรุง
สถานที่ท างาน และ
ปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณ
ส านักงานเทศบาลต าบล 
      จันจวา้

50,000      50,000      50,000        ร้อยละ 80 ได้
ปรับปรุงสถานที่
ท างาน

ประชาชนมีความพึง
พอใจในบริการที่ได้รับ
จากเทศบาลต าบลจันจว้า

กองช่าง

21 โครงการปรับปรุงอาคาร
ส านักงานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

มีอาคารส านักงานที่มี
ความพร้อมในการ
ปฏบิติังาน

ปรับปรุงอาคาร
ส านักงานกองช่าง

 100,000  100,000  100,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ไช้
ประโยชน์

มีอาคารส านักงาน
พร้อม

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างห้องเก็บพัสดุ  
ห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
แผนที่ภาษี  และห้องตรวจงาน
ของ  สตง. จ านวน  2  ชั้น

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน
การปฏบิติังานราชการ 
และการบริการประชาชน

ก่อสร้างหอ้งเก็บพสัดุ  
หอ้งท างานของ
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาษ ี 
และหอ้งรับรอง แบบ 2 
ชั้น จ านวน  1  หลัง

 100,000  100,000  100,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ไช้
ประโยชน์

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานราชการ และ
การบริการประชาชน

กองคลัง

23 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บ
วสัดุกองการประปา

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน
การปฏบิติังาน

ก่อสร้างอาคารเก็บวสัดุ
กองการประปา

 100,000  100,000  100,000  ร้อยละ80
อาคารเก็บวสัดุ
กองการประปา

เพิ่มประสิทธิภาพใน
การฏิบัติงานราชการ

กองช่าง



24 โครงการปรับปรุงศูนย์ซ่อม
สร้างเทศบาลต าบลจันจวา้ 
(Fix It Center)

เพื่อให้บริการกับประชาชนใน
พื้นที่ด้านการซ่อมบ ารุง
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์
การเกษตร และงานด้าน
โครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลฯ

ปรับปรุงศูนย์ซ่อมสร้าง
เทศบาลต าบลจันจวา้ 
(Fix It Center)

 100,000  100,000  100,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ไช้
ประโยชน์

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานราชการ และ
การบริการประชาชน

กองช่าง

25 โครงการปรับปรุงอาคารโรง
เก็บพสัดุบริเวณ
สวนสาธารณะหนองมโนราห์

เพื่อบ ารุงรักษา
เคร่ืองจักรกลของเทศบาล
ต าบลจันจวา้

ปรับปรุงอาคารโรงเก็บ
พสัดุบริเวณ
สวนสาธารณะหนอง
มโนราห์

 100,000  100,000  100,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ไช้
ประโยชน์

ปฏิบัติงานราชการ และ
การบริการประชาชน

กองช่าง

26 โครงการจัดท าพื้น
ฐานข้อมูลงานโครงสร้าง
พื้นฐาน

เพื่อจัดท าข้อมูล
โครงสร้างพื้นฐาน  ในการ
พฒันาพื้นที่รับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลจันจวา้

ได้ข้อมูลพื้นฐานด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  ใน
การวางแผนพฒันา
เทศบาล

 10,000  10,000  10,000  ร้อยละ80จัดท า
พื้นฐานข้อมูล
โครงสร้างพื้นฐาน

ได้ข้อมูลพื้นฐานด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ฒนา
เทศบาล

กองช่าง

27 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการปฏบิติังานของ
 พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง

เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ปฏบิติังานของผู้บริหาร
ทอ้งถิ่น สมาชิกสภา
ทอ้งถิ่น  พนักงานเทศบาล

จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการ
ปฏบิติังานของพนักงาน
ลูกจ้างเทศบาลต าบล     
  จันจวา้

200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของผู้
เข้าอบรมได้
ประโยชน์

ผู้บริหารและพนักงาน
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

ส านักปลัด

28 โครงการฝึกอบรมช่างชุมชน
 ด้านงานไฟฟา้ และการโยธา

เพื่อส่งเสริมให้มีช่างชุมชนใน
การปฏิบัติงานร่วมกับเทศบาล

มีตัวแทนช่างของแต่ละ
ชุมชนในการปฏบิติังาน

 20,000  20,000  20,000  ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมได้
ประโยชน์

มีตัวแทนช่างของแต่ละ
ชุมชนในการปฏิบัติงาน

กองช่าง

29 โครงการจัดท าระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานช่าง  เทศบาล
ต าบลจันจวา้

เพอืเพิ่มประสิทธภิาพใน
การท างานและการ
บริหารภายในกองช่าง

มีการบริหารจัดการที่ดี
และมีประสิทธภิาพ

 20,000  20,000  20,000  ร้อยละ80จัดท า
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงาน
ช่าง

มีการบริหารจัดการที่ดี
และมีประสิทธิภาพ

กองช่าง



30 โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบจัดเก็บเอกสารภายในกอง
ช่าง  เทศบาลต าบลจันจว้า

เพอืเพิ่มประสิทธภิาพใน
การท างานและการ
บริหารภายในกองช่าง

มีการบริหารจัดการที่ดี
และมีประสิทธภิาพ

 20,000  20,000  20,000  ร้อยละ80ของ
พนักงานได้ไช้
ประโยชน์

มีการบริหารจัดการที่ดี
และมีประสิทธิภาพ

กองช่าง

31 โครงการพฒันาคุณภาพ
และคุณธรรมในการ
ใหบ้ริการประปาและการ
จัดเก็บรายได้ประปา

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน
การใหบ้ริการด้านการ
จัดเก็บค่าบริการประปา

จัดกิจกรรมอบรมพฒันา
คุณภาพและคุณธรรมใน
การใหบ้ริการประปา
และการจัดเก็บรายได้
ประปา

 5,000  5,000  5,000  ร้อยละ 80 ของ
พนักงานประปาได้
ประโยชน์

มีการบริหารจัดการที่ดี
และมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

กองประปา

32 โครงการฝึกอบรมบคุลากร
ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บา้น
ในเขตเทศบาลต าบลจันจวา้

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน
การดูแลระบบประปาใน
หมู่บา้น

ฝึกอบรมบคุลากรผู้ดูแล
ระบบประปาหมู่บา้นใน
เขตเทศบาลต าบล   
จันจวา้

 10,000  10,000  10,000  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมได้
ประโยชน์

มีการบริหารจัดการที่ดี
และมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

กองประปา

33 โครงการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลระบบทอ่จ่าย
น้ าประปาในเขตเทศบาล
ต าบลจันจวา้

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน
การจัดท าฐานข้อมูล
ระบบทอ่จ่ายน้ าประปา

จัดท าระบบฐานข้อมูลระบบ
ท่อจ่ายน้ าประปาในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

 10,000  10,000  10,000  ร้อยละ 80 ของ
พนักงานผู้ปฏิบัติงาน

มีการบริหารจัดการที่ดี
และมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

กองประปา

34 โครงการตรวจสอบคุณภาพ
น้ าประปาหมู่บา้นในเขต
เทศบาลต าบลจันจวา้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ าประปา
ให้ดีขึ้น

ตรวจสอบคุณภาพน้ าประปา
หมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบล
จันจว้า

 10,000  10,000  10,000  ร้อยละ80ของ
พนักงานได้ไช้
ประโยชน์

มีการบริหารจัดการที่ดี
และมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

กองประปา

35 โครงการเชื่อมทอ่เมนจาก
ระบบประปาใหม่เข้าสู่
ระบบจ่ายน้ าประปาหนอง
เขียว

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน
การผลิตน้ าประปาหนอง
เขียว

เชื่อมท่อเมนจากระบบ
ประปาใหม่เข้าสู่ระบบจ่าย
น้ าประปาหนองเขียว

 -  100,000  -  ร้อยละ80ของ
พนักงานได้ไช้
ประโยชน์

ประชาชนมีความพึง
พอใจในบริการที่ได้รับ
จากเทศบาล

กองประปา

36 โครงการต่อเติมอาคาร
ส านักงานกองช่างเทศบาล
ต าบลจันจวา้

เพื่อมีสถานที่ปฏบิติังาน
ในการใหบ้ริการประชาชน

ต่อเติมอาคารส านักงาน
กองช่างเทศบาลต าบลจัน
 จวา้

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ80ได้ต่อ
เติมอาคาร
ส านักงานกองช่าง

มีสถานที่ปฏิบัติงานใน
การให้บริการประชาชน

กองช่าง



37 โครงการจัดหาครุภณัฑ์งาน
ปอ้งกัน เพื่อใช้ในกิจการ
ของเทศบาลต าบลจันจวา้

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน
การปฏบิติังานราชการ 
และการบริการประชาชน

จัดหาวสัดุอุปกรณ์
ครุภณัฑ์ที่จ าเปน็ต่อการ
ปฏบิติัราชการ

5,000,000  5,000,000  5,000,000    ร้อยละ80ของ
พนักงานได้ไช้
ประโยชน์

ประชาชนมีความพึง
พอใจในบริการที่ดี

ทกุกอง

เล่ือยยนต์ 4  เคร่ือง
หนิเจียมือ 1  ตัว
หนิเจียแทน่ 1 ตัว
เล่ือยตัดกิ่งไม้ 2 ชุด
เคร่ืองตัดไม้ 1 ชุด
แม่แรงตะเฆ่ขนาด 5 ตัน 1 ตัว

สวา่นแทน่พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
บล็อกลมกระแทก 1 ชุด

1 ชุด
โซ่ขันกรอง 1 ชุด
ปั้มลม 1 ชุด
รถตักหน้าขุดหลัง 1 คัน
รอกโซ่แบบโยก 1 เส้น

1 คัน

ถังแก๊สพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
2 เคร่ือง,3 เคร่ือง

ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบกิฟตุ 3 เคร่ือง
3 เคร่ือง

1 เคร่ือง
เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง 1 เคร่ือง

4 เคร่ือง,5 เคร่ือง

ครภุณัฑ์งานบา้นงานครวั
เคร่ืองตัดหญ้าแบบเดินตาม กองศึกษา

สาธารณสุข
พดัลมติดพนัง,พดัลมไอน้ า สาธารณสุข/ส านักปลัด

กองช่าง
เคร่ืองท าน้ าน้ าร้อนน้ าเย็น,คูเลอร์น้ าร้อน,น้ าเย็น ช่าง/สาสุขฯ/ส านักปลัด

ช่าง/สป/สาสุขฯ
เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง กองศึกษา / ประปา

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

รถบดส่ันสะเทอืนแบบเดินตาม กองช่าง
ครภุณัฑ์งานบา้นงานครวั

กองช่าง
ครภุณัฑ์  ก่อสรา้ง

กองช่าง
ประแจเล่ือน ขนาด 10 นิ้ว กองช่าง

กองช่าง

ครภุณัฑ์ โรงงาน
ส านักปลัด
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง



ถังกรองน้ าบาดาล 1 ถัง ประปา
เคร่ืองท าน้ าด่ืม 2 เคร่ือง ร.ร.เทศบาล 1

2 ชุด
1 เคร่ือง
1 ชุด
1 ชุด ประปา

2 ชุด
ไม้ชักฟวิส์แรงสูง 1 ชุด

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ 10 เคร่ือง
คอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค 5 เคร่ือง
เคร่ืองปร้ินเตอร์เลเซอร์ 3 เคร่ือง

เคร่ือง Scan Allin one 1 เคร่ือง
เคร่ืองปร้ินเตอร์อิค์เจท 1 เคร่ือง
จอคอมพวิเตอร์ 3 เคร่ือง

2 เคร่ือง
1 เคร่ือง ประปา

กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 1 ตัว
1 เคร่ือง

ทวี ีLED  40 นิ้ว 2 เคร่ือง

17 ตู้
โต๊ะท างาน 16 ตัว
เก้าอี้ 5 แฉก 16 ตัว
เคร่ืองสแกนนิ้วมือ 3 เคร่ือง

สป. 2/ช่าง 3 /สาสุข2 /ศพด.5 /คลัง4
สป. 2/ช่าง 3 /สาสุข2 /ศพด.5 /คลัง4

ส านักปลัด

เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์พร้อมจอ ส านักปลัด
ส านักปลัด/ศึกษา

ครภุณัฑ์ส านักงาน
ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน (มอก) ช่าง 4 /สป 2 /สาสุขฯ 2 /ศึกษา 2 /คลัง 7

กองคลัง 1/ส านักปลัด.2
เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดน้ าหมึก สาธารณสุข
เคร่ืองพมิพใ์บเสร็จค่าน้ าประปา

ครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ส านักปลัด

ส านักปลัด.3 /ศึกษา 5 /กองช่าง 1/ สาสุข1
สป.2/คลัง2/ช่าง1
ช่าง1 /คลัง1 /สป1

ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
กองช่าง
ส านักปลัด

เคร่ืองมือทดสอบคุณภาพน้ า
ครภุณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเคร่ืองเส่ียง  ประกอบด้วย -ไมค์ลอย -ตู้ล าโพงพร้อม
อุปกรณ์  -แอมปพ์ร้อมเคร่ืองเล่น CD

กองช่าง/ส านักปลัด
กองช่าง

ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์

ครภุณัฑ์วิทยาศาสตร์
ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ กองช่าง/สาสุขฯ
เคร่ืองมือตรวจคุณภาพส่ิงแวดล้อม กองช่าง
เคร่ืองมือตรวจปริมาณออกซิเจนในน้ า สาธารณสุข



ชุดรับแขก 1 ชุด
2 เคร่ือง,10 เคร่ือง
10 ตัว

โต๊ะประชุม(ขาว) 26  ตัว
เก้าอี้ประชุม(นวม) 20  ตัว

เคร่ืองเคลือบบตัร 1    ตัว
ชั้นวางหนังสือ 4 ชั้น 4    ตัว
เคร่ืองพมิพดี์ด 15 นิ้ว 1    ตัว

1    ชุด ส านักปลัด
ตู้กระจกบานเล่ือน 11   ตัว
โต๊ะนักเรียน 100  ตัว
เก้าอี้นักเรียน 100  ตัว

1  ตัว
ตู้ล็อกเกอร์ 2  ตู้
โต๊ะ/เก้าอี้โรงอาหาร 20  ตัว

1  เคร่ือง

1 ชุด

1  คัน
เคร่ืองพน่หมอกควนั 1  เคร่ือง
เคร่ืองพน่ยาชนิดมือโยก 1 เคร่ือง
รถตัดหญ้าชนิดมีคนนั่ง 1 เคร่ือง กองช่าง

1 คัน ประปา
มอเตอร์สูบน้ า ปั๊มน้ า 1 เคร่ือง ประปา

1 เคร่ือง ประปา

เทปวดัระยะ 50 เมตร 2  เส้น

สาธารณสุข
กองช่าง

รถจักรกลการเกษตร(รถอีแต๋น)

เคร่ืองสูบน้ าบาดาลแบบจุ่ม(ซับเมิร์สซิเบิ้ล)
ครภุณัฑ์ส ารวจ

กองช่าง/กองคลัง

ครภุณัฑ์ดนตรี
เคร่ืองดนตรีวงโยธวาทติ (มาตรฐาน  สพฐ) ศึกษา /ร.ร.ทต.2

ครภุณัฑ์การเกษตร
รถแทรคเตอร์ฟาร์มพร้อมอุปกรณ์ กองช่าง

เคร่ืองเจาะกระดาษ ขนาดใหญ่ ส านักปลัด
ศึกษา
ศึกษา /ร.ร.ทต.2

เคร่ืองพมิพดี์ดส าเนาระบบดิจิตอล สาธารณสุขฯ

ศึกษา
ศึกษา

ตู้สาขาโทรศัพท ์พร้อมอุปกรณ์
ศึกษา 3/ คลัง 4/ประปา 4
ศึกษา/ร.ร.ทต.1,ร.ร.ทต.2
ศึกษา/ร.ร.ทต.1,ร.ร.ทต.2

เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 12,000 บทียีู สป. 2/ช่าง 2 /สาสุข2 /ศึกษา 4/ส านักปลัด
ส านักปลัด 20 /ศึกษา 6
ส านักปลัด

ครภุณัฑ์ส านักงาน
ศึกษา

ส านักปลัด
เคร่ืองโทรสาร,โทรศัพท์ ส านักปลัด



เทปวดัระยะ 100 เมตร 2 เส้น

1  เคร่ือง
1 เคร่ือง

1 คัน ส านักปลัด
2 คัน
2 คัน
1 คัน ส านักปลัด

5.3 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมการพฒันาประสิทธภิาพการจัดเก็บรายได้และการบริหารการคลัง
เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลผลิตของโครงการ 2559 2560 2561

 (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการจัดท าแผ่นพบั  

ปา้ยประชาสัมพนัธก์าร
ช าระภาษทีกุประเภท

เพื่อจัดท าแผ่นพับ  ป้าย
ประชาสัมพันธ์การช าระภาษี
เพื่อจูงใจให้กับประชาชนผู้เสีย
ภาษีให้เสียภาษีตามก าหนด
และเพิ่มมากขึ้น

จัดท าแผ่นพบั  ปา้ย
ประชาสัมพนัธก์ารช าระ
ภาษทีกุประเภท

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้รับ

ประโยชน์

จัดเก็บภาษไีด้มากขึ้น กองคลัง

2 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพ
ในการจัดเก็บภาษี

เพื่อให้เทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องทุกปีและมีการ
จัดเก็บรายได้อย่างเป็นธรรม
ถูกต้องครบถ้วน

จัดกิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
จัดเก็บภาษแีละพฒันา
รายได้

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้รับ

ประโยชน์

จัดเก็บภาษไีด้มากขึ้น กองคลัง

3 โครงการปรับปรุงข้อมูลใน
การจัดท าแผนที่ภาษแีละ
ทะเบยีนทรัพย์สิน

เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีระบบ
ที่แน่นอนและสามารถ
ตรวจสอบได้

ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลใน
การจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้รับ

ประโยชน์

จัดเก็บภาษไีด้อย่าง
ถูกต้อง  แม่นย า

กองคลัง

รถนั่งส่วนกลาง
5. ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบรูณาการ

 งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด   (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

ครภุณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทกุดีเซล
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ศึกษา 2
รถบรรทกุขยะแบบเปดิข้างเททา้ย  ขนาด 6 ตัน  6 ล้อ สาธารณสุข

กองช่าง/กองคลัง
ครภุณัฑ์การแพทย์

เคร่ืองวดัความดันแบบอัตโนมัต สาธารณสุข
เคร่ืองชั่งน้ าหนักพร้อมที่วดัส่วนสูง สาธารณสุข



4 โครงการคืนภาษสู่ีประชาชน เพื่อเป็นการตอบแทนและจูงใจ
ให้กับประชาชนผู้เสียภาษีให้
เสียภาษีตามก าหนดและเพิ่ม
มากขึ้น

จัดกิจกรรมตอบแทนและจูง
ใจให้ประชาชนมาช าระภาษี
เพิ่มขึ้น

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้รับ

ประโยชน์

จัดเก็บภาษไีด้มากขึ้น กองคลัง

5 โครงการจัดอบรมการ
จัดท าบญัชีใหก้ลุ่มองค์กร
อาชีพและประชาชนทั่วไป

เพื่อส่งเสริมใหก้ลุ่มองค์กร
อาชีพและประชาชนมีการ
จัดท าระบบบญัชีที่ถูกต้อง
ตรวจสอบได้

จัดกิจกรรมฝึกอบรมการ
จัดท าบญัชีใหแ้ก่กลุ่ม
องค์กรอาชีพ, ผู้น า
ชุมชนและประชาชนที่
สนใจ

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้รับ

ประโยชน์

กลุ่มองค์กรอาชีพ
และประชาชน
สามารถจัดท าบญัชี
ได้ถูกต้อง

กองคลัง

6 โครงการฝึกอบรมสัมนา
ผู้ปฏบิติังานด้านการเงิน 
การคลัง พสัดุ และ
งบประมาณด้วยระบบ
คอมพวิเตอร์(E-LAAS)

เพื่อเพิ่มพนูความรู้ในการ
ปฏบิติังานด้านการเงิน 
การคลัง พสัดุ และ
งบประมาณด้วยระบบ
คอมพวิเตอร์(E-LAAS)

ฝึกอบรมสัมนา
ผู้ปฏบิติังานด้านการเงิน

 การคลัง พสัดุ และ
งบประมาณด้วยระบบ
คอมพวิเตอร์(E-LAAS)

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ80ของ
พนักงานได้รับ

ประโยชน์

พนักงานเทศบาลมี
ประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิลในการ
ปฏบิติังาน

กองคลัง

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รบั 2559 2560 2561 ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดงานวนัพื้นที่ชุ่ม

น้ าโลก
เพื่อสร้างจิตส านึกใหแ้ก่
ประชาชนในการฟื้นฟู
อนุรักษท์รัพยากรธร
มชาติและส่ิงแวดล้อม

จัดงานวนัพื้นที่ชุ่มน้ าโลก
ใหป้ระชาชนในพื้นที่มี
ส่วนร่วม

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได้

ใช้ประโยชน์

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การฟื้นฟูอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

    ส านักปลัด 
  งานส่งเสริม
การเกษตร

2 โครงการรักโลกร่วมใจรักษ์
ส่ิงแวดล้อม : เนื่องในวนั
ส่ิงแวดล้อม

เพื่อสร้างจิตส านึกใหแ้ก่
ประชาชนในการฟื้นฟู
และอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม

จัดกิจกรรมรณรงค์การ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเนื่องใน
วันส่ิงแวดล้อมชาติ และวัน
ส่ิงแวดล้อมโลก

10,000      10,000      10,000        ร้อยละ 80 
ของประชาชนได้

ใช้ประโยชน์

ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่
น่าอยู่ ปัญหามลพิษลดลง

    ส านักปลัด 
  งานส่งเสริม
การเกษตร

ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหด้ ารงความสมบรูณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาค้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว6. ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์สมบรูณ์
6.1 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการมีส่วนร่วมอนุรักษแ์ละคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด  (KPI)



3 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติสวนสาธารณะ

เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่
ประชาชนในการฟื้นฟูอนุรักษ์
ทรัพยากรธรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

จัดกิจกรรมให้ประชาชนใน
ต าบลจันจว้าร่วมกันปลูกป่า
บริเวณสวนสาธารณะ

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได้

ใช้ประโยชน์

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การฟื้นฟูอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

ส านักปลัด     
     งานเกษตร

4 โครงการปลูกหญ้าแฝกตาม
แนวพระราชด าริ

เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่
ประชาชนในการฟื้นฟูอนุรักษ์
ทรัพยากรธรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

จัดกิจกรรมปลูกหญ้า
แฝกในพื้นที่ปา่ชุมชน
ต าบลจันจวา้และต าบล
จันจวา้ใต้

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได้

ใช้ประโยชน์

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การฟื้นฟูอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

ส านักปลัด     
    งานเกษตร

5 โครงการปดิทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชด าริ 
(สร้างฝาย            ชะลอ
น้ า)

เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่
ประชาชนในการฟื้นฟูอนุรักษ์
ทรัพยากรธรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

จัดกิจกรรมใหป้ระชาชน
ในต าบลจันจวา้ร่วมกัน

      30,000       30,000        30,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได้

ใช้ประโยชน์

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การฟื้นฟูอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

ส านักปลัด     
 งานเกษตร

6 โครงการรังวดัสอบเขตที่ดิน
และออกหนังสือส าคัญ
ส าหรับที่หลวง

เพื่อปอ้งกันการบกุรุก
พื้นที่สาธารณะในเขต
เทศบาลต าบลจันจวา้

ด าเนินการรังวดัสอบเขต
ที่ดินและออกหนังสือ
ส าคัญส าหรับที่หลวง

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได้

ใช้ประโยชน์

ป้องกันการบุกรุกพื้นที่
สาธารณะจากประชาชน
และบุคคลทั่วไป

   ส านักปลัด  
     งานนิติการ

7 โครงการจัดท าค่าพกิัดแนว
เขตการปกครองทอ้งถิ่น  
เทศบาลต าบลจันจวา้

เพื่อจัดท าข้อมูลแนวเขต
เทศบาลต าบลจันจวา้  ที่
ชัดเจน  และปอ้งการบกุ
รุกพื้นที่

จัดท าข้อมูลแนวเขต
เทศบาลต าบลจันจวา้  ที่
ชัดเจน  และปอ้งการบกุ
รุกพื้นที่

      50,000       50,000        50,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได้

ใช้ประโยชน์

มีข้ออมูลแนวเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า  ที่
ชัดเจน  และป้องการบุก
รุกพื้นที่

กองช่าง

8 โครงการปรับปรุง สวนปา่
ชุมชน (ค่ายลูกเสือ)  บา้น
ปา่สักหลวง

เพื่อให้สถานที่จัดกิจกรรมของ
ลูกเสือในหมู่บ้านมีความ
สวยงาม เป็นระเบียบ

ด าเนินการปรับปรุง สวนป่า
ชุมชน (ค่ายลูกเสือ)  บ้านป่า
สักหลวง

        5,000         5,000          5,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้

ประโยชน์

มีสถานที่จัดกิจกรรมลุก
เสือในหมู่บ้านที่เป็น
สัดส่วน

   ส านักปลัด      
 งานเกษตร    
และกองช่าง

9 โครงการสนับสนุนดูแล
ต้นไม้บริเวณบอ่น้ ากวา้ง 
(หนองมโนราห)์  บา้นปา่
สักหลวง

เพื่อดูแลรักษาต้นไม้
บริเวณบอ่น้ ากวา้งและ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวใหก้ับ
พื้นที่สาธารณะ

จัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแล
ต้นไม้บริเวณบ่อน้ ากว้าง 
(หนองมโนราห์)  บ้านป่าสัก
หลวง

        5,000         5,000          5,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได้

ใช้ประโยชน์

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การฟื้นฟูอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

   ส านักปลัด  
     งานเกษตร
    และกองช่าง



10 โครงการอบรมแกนน าใน
การปอ้งกันแก้ไขปญัหา
หมอกควนั

เพื่อลดปญัหาการเกิด
หมอกควนัภายในพื้นที่

จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ 
และเฝ้าระวังการเผาป่าและ
ผลผลิตทางเกษตรร่วมกับ
ชุมชน

30,000 30,000 30,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได้

ใช้ประโยชน์

เพื่อลดปญัหาการ
เกิดหมอกควนั
ภายในพื้นที่

กองสาธารณสุข

11 โครงการพฒันาพื้นที่เวยีง
หนองหล่ม

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อมและพฒันาให้
เปน็แหล่งทอ่งเที่ยว

จัดกิจกรรมพฒันา
ปรับปรุงเวยีงหนองหล่ม
ใหเ้ปน็แหล่งทอ่งเที่ยว
เชิงธรรมชาติ

    200,000     200,000      200,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได้

ใช้ประโยชน์

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การฟื้นฟูอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

กองช่าง

12 โครงการประเทศสีเขียว 
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ดูแลต้นไม้  ในเขต
เทศบาลต าบลจันจวา้

      50,000       50,000        50,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได้

ใช้ประโยชน์

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การฟื้นฟูอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

กองช่าง          
กรมทรัพยากรน้ า
ฯ กรมศิลปากรฯ 

 การกีฬาและ
การท่องเที่ยวฯ   
   กรมส่งเสริมฯ

13 โครงการพฒันาพื้นที่
สาธารณะเวยีงหนองหล่ม 
บริเวณหนองมโนราห์
(Zone1) เพื่อเปน็ศูนย์
ประชาสัมพนัธก์าร
ทอ่งเที่ยว การศึกษาเรียนรู้
เกี่ยวกับชุมชน เทศบาล
ต าบลจันจวา้ และเวยีง
หนองหล่ม

เพื่อฟื้นฟแูละอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม,โบราณสถาน
โบราณวตัถุ พฒันาเปน็
แหล่งทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์

พัฒนาพื้นที่สาธารณะเวียง
หนองหล่ม บริเวณหนอง
มโนราห์(Zone1) เพื่อเป็น
ศูนย์ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว การศึกษาเรียนรู้
เกี่ยวกับชุมชน เทศบาล
ต าบลจันจว้า และเวียงหนอง
หล่ม

1,000,000 1,000,000 1,000,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได้

ใช้ประโยชน์

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการฟื้นฟอูนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

กองช่าง          
กรมทรัพยากรน้ า
ฯ กรมศิลปากรฯ 

 การกีฬาและ
การท่องเที่ยวฯ   
   กรมส่งเสริมฯ



14 โครงการพฒันาเวยีงหนอง
หล่มเขตพื้นที่บา้นปา่สัก
หลวง(Zone2)เพื่อเปน็
แหล่งการเรียนรู้ความ
หลากหลายทางชีวภาพใน
ระบบนิเวศวทิยา

เพื่อฟื้นฟแูละอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม,โบราณสถาน
โบราณวตัถุพฒันาเปน็
แหล่งทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์

พัฒนาเวียงหนองหล่มเขต
พื้นที่บ้านป่าสักหลวง
(Zone2) เพื่อเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระบบนิเวศวิทยา

1,000,000 1,000,000 1,000,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได้

ใช้ประโยชน์

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การฟื้นฟูอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

กองช่าง          
กรมทรัพยากรน้ า
ฯ กรมศิลปากรฯ 

 การกีฬาและ
การท่องเที่ยวฯ   
   กรมส่งเสริมฯ

15 โครงการพัฒนาเวียงหนองหล่ม
บริเวณปางควายบ้านป่าสักหลวง
(Zone3)เป็นแหล่งการศึกษา
เรียนรู้การด ารงชีวิตของควาย
และวิถีการด ารงชีวิตความ
เป็นอยู่ของผู้เล้ียงควาย,เพื่อเป็น
แหล่งการเรียนรู้ความ
หลากหลายทางชีวภาพในระบบ
นิเวศวิทยา

เพื่อฟื้นฟแูละอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม,โบราณสถาน
โบราณวตัถุพฒันาเปน็
แหล่งทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์

พัฒนาเวียงหนองหล่ม
บริเวณปางควายบ้านป่าสัก
หลวง(Zone3) เป็นแหล่ง
การศึกษาเรียนรู้การ
ด ารงชีวิตของควายและวิถี
การด ารงชีวิตความเป็นอยู่
ของผู้เล้ียงควาย, เพื่อเป็น
แหล่งการเรียนรู้ความ
หลากหลายทางชีวภาพใน
ระบบนิเวศวิทยา

1,000,000 1,000,000 1,000,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได้

ใช้ประโยชน์

มีศูนย์การเรียนรู้และ
ประชาสัมพนัธก์าร
ทอ่งทอ่งเที่ยวเชิง
อนุรักษ์

กองช่าง          
กรมทรัพยากรน้ า
ฯ กรมศิลปากรฯ 

 การกีฬาและ
การท่องเที่ยวฯ   
   กรมส่งเสริมฯ

16 โครงการพัฒนาเวียงหนองหล่ม
บริเวณปางควายบ้านต้นยาง
(Zone4)เป็นแหล่งการศึกษา
เรียนรู้การด ารงชีวิตของควาย
และวิถีการด ารงชีวิตความ
เป็นอยู่ของผู้เล้ียงควาย,เพื่อเป็น
แหล่งการเรียนรู้ความ
หลากหลายทางชีวภาพในระบบ
นิเวศวิทยา

เพื่อฟื้นฟแูละอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม,โบราณสถาน
โบราณวตัถุพฒันาเปน็
แหล่งทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์

พัฒนาเวียงหนองหล่ม
บริเวณปางควายบ้านต้นยาง
(Zone4) เป็นแหล่งการศึกษา

เรียนรู้การด ารงชีวิตของ
ควายและวิถีการด ารงชีวิต

ความเป็นอยู่ของผู้เล้ียงควาย,
 เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้

ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในระบบนิเวศวิทยา

1,000,000 1,000,000 1,000,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได

ใช้ประโยชน์

มีศูนย์การเรียนรู้และ
ประชาสัมพนัธก์าร
ทอ่งทอ่งเที่ยวเชิง
อนุรักษ์

กองช่าง          
กรมทรัพยากรน้ า
ฯ กรมศิลปากรฯ 

 การกีฬาและ
การท่องเที่ยวฯ   
   กรมส่งเสริมฯ



17 โครงการพฒันาเวยีงหนอง
หล่มบริเวณปางควายบา้น
หว้ยน้ าราก เปน็แหล่ง
การศึกษาเรียนรู้การ
ด ารงชีวติของควายและวถิี
การด ารงชีวติความเปน็อยู่
ของผู้เล้ียงควาย,เพื่อเปน็
แหล่งการเรียนรู้ความ
หลากหลายทางชีวภาพใน
ระบบนิเวศวทิยา

เพื่อฟื้นฟแูละอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม,โบราณสถาน
โบราณวตัถุพฒันาเปน็
แหล่งทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์

พัฒนาเวียงหนองหล่ม
บริเวณปางควายบ้านห้วยน้ า

ราก เป็นแหล่งการศึกษา
เรียนรู้การด ารงชีวิตของ

ควายและวิถีการด ารงชีวิต
ความเป็นอยู่ของผู้เล้ียงควาย,

 เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้
ความหลากหลายทางชีวภาพ

ในระบบนิเวศวิทยา

1,000,000 1,000,000 1,000,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได

ใช้ประโยชน์

มีศูนย์การเรียนรู้และ
ประชาสัมพนัธก์าร
ทอ่งทอ่งเที่ยวเชิง
อนุรักษ์

กองช่าง          
กรมทรัพยากรน้ า
ฯ กรมศิลปากรฯ 

 การกีฬาและ
การท่องเที่ยวฯ   
   กรมส่งเสริมฯ

18 โครงการพัฒนาเวียงหนองหล่ม
บริเวณวัดป่าหมากหน่อ(Zone5)
 เป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุ
เพื่อศึกษาเรียนรู้เชิง
ประวัติศาสตร์,เพื่อเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระบบนิเวศวิทยา

เพื่อฟื้นฟแูละอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม,โบราณสถาน
โบราณวตัถุพฒันาเปน็
แหล่งทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์

พัฒนาเวียงหนองหล่ม 
บริเวณวัดป่าหมากหน่อ
(Zone5) เป็นแหล่งรวบรวม
โบราณวัตถุเพื่อศึกษาเรียนรู้
เชิงประวัติศาสตร์, เพื่อเป็น
แหล่งการเรียนรู้ความ
หลากหลายทางชีวภาพใน
ระบบนิเวศวิทยา

1,000,000 1,000,000 1,000,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได้

ใช้ประโยชน์

มีศูนย์การเรียนรู้และ
ประชาสัมพนัธก์าร
ทอ่งทอ่งเที่ยวเชิง
อนุรักษ์

กองช่าง          
กรมทรัพยากรน้ า
ฯ กรมศิลปากรฯ 

 การกีฬาและ
การท่องเที่ยวฯ   
   กรมส่งเสริมฯ

19 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์
บริเวณสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติฯ หนองมโนราห์

เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์
บริเวณสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติฯ หนอง
มโนราห์

ปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณ
สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติฯ หนองมโนราห์

- 10,000 -  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได้

ใช้ประโยชน์

สวนสาธารณะฯ มีความ
เรียบร้อยสวยงาม พร้อม
ให้บริการแก่ประชาชนใน
โอกาสต่างๆ

กองช่าง

20 โครงการจัดหาพนัธุป์ลา
เพื่อปล่อยในแหล่งน้ า
ธรรมชาติ

เพื่อเพิ่มพนัธุป์ลาในแหล่ง
น้ าธรรมชาติใหอุ้ดม
สมบรูณ์

จัดหาพนัธุป์ลาเพื่อปล่อย
ในแหล่งน้ าธรรมชาติ

5,000 5,000 5,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได้

ใช้ประโยชน์

มีพนัธุป์ลาในแหล่ง
น้ าธรรมชาติ

ส านักปลัด



21 โครงการเยาวชนอาสา
พฒันาส่ิงแวดล้อม

เพื่อปลูกจิตส านึกในการ
อนุรักษธ์รรมชาติ

จัดกิจกรรมใหเ้ยาวชนได้
ร่วมอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม

10,000 10,000 10,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได

ใช้ประโยชน์

เยาวชนมีจิตส านึกใน
การอนุรักษธ์รรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

กองการศึกษา

22 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
พื้นที่สาธารณะเทศบาล
ต าบลจันจวา้(ปลูกปา่)

เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม
ภายในชุมชนให้มีความสวยงาม
เป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่

เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่
สาธารณะเทศบาลต าบล
จันจวา้(ปลูกปา่)

100,000 100,000 100,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได้

ใช้ประโยชน์

สภาพแวดล้อมภายใน
ชุมชนให้มีความสวยงาม
เป็นระเบียบเรียบร้อยน่า
อยู่

ส านักปลัด

23 โครงการกบคืนนา  ปลาคืน
ทุ่ง

เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการ
เล้ียงสัตวท์ี่เปน็มิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน

จัดกิจกรรมร่วมเล้ียง
สัตวแ์ละฟื้นฟแูหล่งน้ า
ธรรมชาติ

100,000 100,000 100,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได้

ใช้ประโยชน์

อนุรักษแ์หล่งน้ า
ธรรมชาติใหอุ้ดม
สมบรูณ์

ส านักปลัด   
งานเกษตร

24 โครงการธนาคารอาหาร
โปรตีนจากปลาประจ าชุมชน

เพื่อสร้างแหล่งธนาคาร
พอ่แม่พนัธุสั์ตวน์้ าใน
รูปแบบเลียนแบบ
ธรรมชาติ

ธนาคารอาหารโปรตีน
จากปลาประจ าชุมชน

100,000 100,000 100,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได้

ใช้ประโยชน์

อนุรักษแ์หล่งน้ า
ธรรมชาติใหอุ้ดม
สมบรูณ์

ส านักปลัด   
งานเกษตร

25 โครงการปลูกต้นไม้รอบ
เวยีงหนองหล่ม

เพื่อฟื้นฟปูา่ใหอุ้ดม
สมบรูณ์และสร้างแหล่งกัก
เก็บคาร์บอน ลดโลกร้อน
ครบวงจร

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
รอบเวยีงหนองหล่ม

    100,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได้

ใช้ประโยชน์

อนุรักษป์า่ไม้
ธรรมชาติใหอุ้ดม
สมบรูณ์

ส านักปลัด   
งานเกษตร

26 โครงการจัดกิจกรรมวนั
อนุรักษส่ิ์งแวดล้อม

เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

จัดกิจกรรมวนัอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม

10,000 - -  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได้

ใช้ประโยชน์

ประชาชนในพื้นที่ได้
อนุรักษท์รัพยากร
ธรรม ชาติ

สาธารณสุขฯ

27 โครงการอนุรักษพ์นัธุพ์ชื
และสัตวท์อ้งถิ่นเวยีงหนอง
หล่ม

เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

จัดกิจกรรมอนุรักษพ์นัธุ์
พชืและสัตวท์อ้งถิ่นเวยีง
หนองหล่ม

10,000 - -  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนเข้าร่วม

กิจกรรมได้ใช้
ประโยชน์

ประชาชนในพื้นที่ได้
อนุรักษท์รัพยากร
ธรรม ชาติ

ส านักปลัด



28 โครงการศึกษาและวจิัย
ระบบนิเวศน์เวยีงหนองหล่ม

เพื่อศึกษาธรรมชาติให้
เกิดความสมดุลระหวา่ง
ระบบนิเวศและ
ส่ิงแวดล้อมภายนอก

จัดฝึกอบรมศึกษาและ
วจิัยระบบนิเวศน์เวยีง
หนองหล่ม

10,000 - -  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมได้ใช้
ประโยชน์

ประชาชนในพื้นที่ได้
อนุรักษท์รัพยากร
ธรรม ชาติ

ส านักปลัด

29 โครงการปรับภมูิทศัน์เกาะ
กลางถนน(Landmark) 
บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 4 ถึง 
หมู่ 9  ต.จันจวา้

เพื่อสร้างเอกลักษณ์เน้น
จุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็น
ลักษณะโดดเด่นในการพัฒนา
เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขต
เทศบาล

ปรับภมูิทศัน์เกาะกลาง
ถนน(Landmark) บา้น

หว้ยน้ าราก หมู่ 4 ถึง หมู่
 9  ต.จันจวา้

300,000 300,000 - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

สร้างเอกลักษณ์ลักษณะ
โดดเด่นในการพัฒนาเพื่อ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขต
เทศบาล

ส านักปลัด

30 โครงการพฒันาปางควาย
บา้น           ต้นยาง หมู่ 7
 ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาปางควายให้
เปน็แหล่งทอ่งเที่ยวใน
ชุมชนและอนุรักษก์าร
เล้ียงควาย

พฒันาปางควายบา้น ต้น
ยาง หมู่ 7 ต.จันจวา้

20,000 - - ร้อยละ 80 ของผู้
เล้ียงควายได้
ประโยชน์

ประชาชนมีรายได้
จากแหล่งทอ่งเที่ยว
ปางควาย

ส านักปลัด

31 โครงการพฒันาปางควาย
บา้น     ปา่สักหลวง หมู่ 1 
ต.จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาปางควายให้
เปน็แหล่งทอ่งเที่ยวใน
ชุมชนและอนุรักษก์าร
เล้ียงควาย

พฒันาปางควายบา้น ปา่
สักหลวง หมู่.1            
    ต.จันจวา้ใต้

20,000 - - ร้อยละ 80 ของผู้
เล้ียงควายได้
ประโยชน์

ประชาชนมีรายได้
จากแหล่งทอ่งเที่ยว
ปางควาย

ส านักปลัด

32 โครงการอบรมการเล้ียงสัตว์
           โค , กระบอื

เพื่อพฒันาความรู้ด้านการ
เล้ียงสัตว ์โค,กระบอื

อบรมการเล้ียงสัตว ์     
โค , กระบอื

      10,000  -  - ร้อยละ 80 ของผู้
เข้ารับอบรมได้
ประโยชน์

ประชาชนมีความรู้
จากการเล้ียงสัตว ์ โค
,กระบอื

ส านักปลัด

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2559 2560 2561 ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6.2 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดล้อม
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด  (KPI)

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รบั ผลที่คาดว่าจะได้รบั

6. ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์สมบรูณ์



1 โครงการส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศน์อนุรักษ์
ธรรมชาติเชื่อมโยงวถิีชีวติ
ชุมชน

เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
เชิงนิเวศน์และอนุรักษว์ถิี
ชีวติด้ังเดิมของชุมชน

จัดกิจกรรมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์โปรแกรมน า
เที่ยวเชิงนิเวศน์ ชื่นชม
ธรรมชาติและวิถีของชุมชน

      20,000       20,000        20,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได้

ใช้ประโยชน์

ประชาชนมีงานท า มี
รายได้ แหล่งท่องเที่ยว
เป็นที่รู้จัก ชุมชนมีความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ

 ส านักปลัดงาน
 ปชส.

2 โครงการฝึกอบรมและให้
ความรู้อาสาสมัคร
มัคคุเทศก์ชุมชน

เพื่อใหเ้ยาวชนมีความรู้
แหล่งทอ่งเที่ยวทอ้งถิ่น
และการเปน็ไกด์น าเที่ยว

จัดกิจกรรมฝึกอบรมการเป็น
มัคคุเทศก์และให้แก่เด็กและ
เยาวชน

      20,000       20,000        20,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได้

ใช้ประโยชน์

เด็กและเยาวชนได้
ความรู้แหล่งท่องเที่ยว
ท้องถิ่นสามารถน าเที่ยวได้

 ส านักปลัด 
สมาคมคนยอง 
      งานปชส.

3 โครงการมหกรรมวนัดูนก 
นานาชนิด ณ เวยีงหนอง
หล่ม

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
พื้นที่ในระบบเชิงนิเวศน์และ
เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติให้มี
ความอุดมสมบูรณ์

จัดกิจกรรมดูนก นานา
ชนิด ณ เวยีงหนองหล่ม

      20,000       20,000        20,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได้

ใช้ประโยชน์

ประชาชนได้อนุรักษ์
ธรรมชาติและส่งเสริม
การท่องเที่ยวในพื้นที่

 ส านักปลัด  
งาน ปชส.

4 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
การทอ่งเที่ยวและแหล่ง
ทอ่งเที่ยวภายในทอ้งถิ่น

เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
ภายในต าบลจันจวา้ให้
เปน็ที่รู้จักแพร่หลาย

จัดกิจกรรมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายในพื้นที่

      20,000       20,000        20,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได้

ใช้ประโยชน์

ประชาชนมีงานท า มี
รายได้ แหล่งท่องเที่ยว
เป็นที่รู้จัก ชุมชนมีความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ

 ส านักปลัด  
งาน ปชส.

5 โครงการพฒันาการ
ทอ่งเที่ยวพื้นที่ชุ่มน้ าเวยีง
หนองหล่มอย่างยั่งยืน

เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
ในพื้นที่เวยีงหนองหล่มใน
ระบบเชิงนิเวศน์และเปน็
การอนุรักษธ์รรมชาติใหม้ี
ความอุดมสมบรูณ์

จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวใน
พื้นที่เวียงหนองหล่มในระบบ
เชิงนิเวศน์และเป็นการ
อนุรักษ์ธรรมชาติให้มีความ
อุดมสมบูรณ์

      20,000       20,000        20,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได้

ใช้ประโยชน์

ประชาชนมีงานท า มี
รายได้ แหล่งท่องเที่ยว
เป็นที่รู้จัก ชุมชนมีความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ

 ส านักปลัด  
งาน ปชส.

6 โครงการจัดต้ังศูนย์บริการ
ข้อมูลข่าวสารการทอ่งเที่ยว

เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
ชุมชน สร้างงาน สร้าง
รายได้ใหแ้ก่ประชาชน
และทอ้งถิ่น

จัดต้ังศูนย์บริการข้อมูล
ข่าวสารการทอ่งเที่ยว
ใหแ้ก่นักทอ่งเที่ยว

      20,000       20,000        20,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได้

ใช้ประโยชน์

ประชาชนมีงานท า มี
รายได้ แหล่งท่องเที่ยว
เป็นที่รู้จัก ชุมชนมีความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ

 ส านักปลัด  
งาน ปชส.

7 โครงการอบรมรวมพลจิต
อาสาในชุมชน

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
จิตอาสา

จัดกิจกรรมบ าเพญ็
ประโยชน์ในที่สาธารณะ

      10,000       10,000        10,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได้

ใช้ประโยชน์

ประชาชนมีจิตส านึก
ในการอาสาบริการ

 ส านักปลัด  
งาน ปชส.



8 โครงการถนนดอกไม้
สวยงามในเขตเทศบาล
ต าบลจันจวา้

เพื่อส่งเสริมใหม้ีถนน
สวยงามและพฒันาเปน็
แหล่งทอ่งเที่ยวในเขต
เทศบาลต าบล       จันจวา้

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
และดอกไม้ตามถนนมใน
เขตเทศบาลต าบลจันจวา้

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได้

ใช้ประโยชน์

ถนนในพื้นที่เทศบาล
ต าบลจันจวา้มีความ
สวยงาม

ส านักปลัด 
กองช่าง 

สาธารณสุขฯ
งาน ปชส.

9 โครงการประกวดหมู่บา้น
พฒันา ตัวอย่าง

เพื่อส่งเสริมใหแ้ต่ละ
หมู่บา้นดึงจุดเด่นของ
ตนเองมาพฒันาใหเ้ปน็
แหล่งทอ่งเที่ยวระดับชุมชน

จัดกิจกรรมประกวดของ
ดีแต่ละหมู่บา้น

    100,000     100,000      100,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได้

ใช้ประโยชน์

สามารถดึงอัตลักษณ์ของ
หมู่บ้านมาเป็นจุดขาย
และเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ระดับชุมชนได้

 ส านักปลัด  
งาน ปชส.

10 โครงการส ารวจและจัดท า
แหล่งทอ่งเที่ยวเวยีงหนอง
หล่ม

เพื่อส าสรวจแหล่ง
ทอ่งเที่ยวในพื้นที่เวยีง
หนองหล่ม

จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวใน
พื้นที่เวียงหนองหล่มในระบบ
เชิงนิเวศน์และเป็นการ
อนุรักษ์ธรรมชาติให้มีความ
อุดมสมบูรณ์

      10,000  -  -  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได้
ใช้ประโยชน์

มีแหล่งทอ่งเที่ยว
เพิ่มขึ้นในพื้นที่เวยีง
หนองหล่ม

 ส านักปลัด  
งาน ปชส.

11 โครงการอบรมการประมง
พื้นบา้น

เพื่อการท าประมงยังชีพ
หรือประมงขนาดเล็ก 
อย่างถูกวธิี

จัดกิจกรรมอบรมการ
ประมงพื้นบา้น

10,000 - -  ร้อยละ80 ของ
ประชาชน ที่เข้า
ร่วมอบรมได้ใช้
ประโยชน์

สามารถท าการประมง
พื้นบ้านอย่างถูกต้องเพื่อ
อนุรักษ์สัตว์น้ าในแหล่ง
หนองน้ า

 ส านักปลัด  
งาน เกษตร

12 โครงการพฒันาแหล่ง
ทอ่งเที่ยววดัปา่หมากหน่อ 
บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 9       
 ต.จันจวา้

เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
จันจว้า เกี่ยวกับการพัฒนา
เวียงหนองหล่มให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์พื้นที่เวียงหนองหล่มให้
สวยงามดึงดูดนักท่องเที่ยว 
รองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
เพื่อสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเวียงหนองหล่ม
ให้กับประชาชนชาวในพื้นที่
เทศบาลต าบลจันจว้า

ก่อสร้างล้านจอดรถ
ก่อสร้างวงเวยีนพญนาค 
 ก่อสร้างตลาดน้ า 
ก่อสร้างศูนย์
ประชาสัมพนัธ์
นักทอ่งเที่ยว

- 10,000,000 - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

มีแหล่งทอ่งเที่ยว 
ประชาชนมีรายได้
เพิ่มจากการบริการ
ด้านทอ่งเที่ยวในเขต
เทศบาลต าบลจันจวา้

 ส านักปลัด  
งาน ปชส.



13 โครงการก่อสร้างหอดูนก
และจุดชมทวิทศัน์บริเวณ
เวยีงหนองหล่ม

เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ในชุมชนและดึงดูด
นักท่องเที่ยวในการชมนก
นานาชนิด

ก่อสร้างหอดูนกและจุดชม
ทิวทัศน์บริเวณเวียงหนองหล่ม

- 200,000 - ร้อยละ80ของ
นักท่องเที่ยว
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

มีจุดชมทิวทัศน์และหอดู
นกบริเวณเวียงหนองหล่ม

กองช่าง

14 โครงการพฒันาแหล่ง
ทอ่งเที่ยวปางควาย บา้น
หว้ยน้ าราก หมู่ 9 ต.จันจวา้

เพื่อพฒันาเปน็แหล่ง
ทอ่งเที่ยวในชุมชน

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวปาง
ควาย บ้านห้วยน้ าราก หมู่ 9 

   ต.จันจว้า

- 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ80ของ
นักท่องเที่ยว
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

มีแหล่งท่องเที่ยว 
ประชาชนมีรายได้เพิ่ม
จากการบริการด้าน
ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
ต าบลจันจว้า

ทต.จันจว้า  กรม
ส่งเสริมฯ    กรม
ทรัพยากรน้ าทาง
หลวงชนบท

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2559 2560 2561 ที่รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ

ส าหรับใช้ในครัวเรือน
เพื่อลดมลภาวะที่เปน็พษิ
และลดโลกร้อน และมี
ครัวเรือนต้นแบบในการ
ผลิตก๊าซชีวภาพ

อบรมประชานชนในเขต
เทศบาลให้เป็นต้นแบบ
ครัวเรือนในการผลิตก๊าซ
ชีวภาพอย่างน้อย 5 แห่ง

50,000 50,000 50,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได้

ใช้ประโยชน์

-ได้หมู่บ้านต้นแบบใน
การผลิตก๊าซชีวภาพใน
ครัวเรือนและลดปริมาณ
ก๊าซพิษในเขตเทศบาล
ต าบลจันจว้า

กองสาธารณสุข

2 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์
บอ่บ าบดัน้ าเสียและศูนย์
ออกก าลังกาย

เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์
บริเวณบอ่บ าบดัน้ าเสีย
และศูนย์ออกก าลังกายให้
เปน็สถานที่พกัผ่อนหย่อน
ใจ

ปรับปรุงภมูิทศัน์บอ่
บ าบดัน้ าเสียและศูนย์
ออกก าลังกาย

100,000 100,000 100,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได้

ใช้ประโยชน์

สามารถบ าบัดน้ าเสียได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประชาชนมีสถานที
พักผ่อนหย่อนใจหรือเป็น
สถานที่ออกก าลังกายได้

กองสาธารณสุข

3 โครงการผลิตน้ าหมัก
จุลินทรีย์จากขยะอินทรีย์

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ก าจัดขยะและลดปริมาณขยะ
ภายในชุมชนโดยให้ประชาชน
มีส่วนร่วม

จัดกิจกรรมฝึกอบรม รณรงค์
การน าขยะสดมาท าปุ๋ยหมัก
ชีวภาพใช้ในการเกษตร

30,000 30,000 30,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได

ใช้ประโยชน์

ปริมาณขยะภายใน
ครัวเรือนและชุมชนลดลง
 ชุมชนมีสภาพแวดล้อม
ที่น่าอยู่

ส านักปลัด

6. ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์สมบรูณ์
6.3 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม ขยะมูลฝอย ส่ิงปฏกิูล มลพษิ และการบ าบดัน้ าเสีย

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด  (KPI)
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รบั ผลที่คาดว่าจะได้รบั



4 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์
ทางเข้าวดัปา่หมากหน่อ
บา้นหว้ยน้ าราก ม.4,5,9 ต.
จันจวา้

เพื่อพฒันาเส้นทางใหเ้ปน็
แหล่งทอ่งเที่ยว

ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าวัด
ป่าหมากหน่อบ้านห้วยน้ าราก
 ม.4,5,9 ต.จันจว้า

 100,000  100,000  100,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได้

ใช้ประโยชน์

อนุรักษแ์หล่งน้ า
ธรรมชาติและแหล่ง
ทอ่งเที่ยวในทอ้งถิ่น

กองช่าง

5 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์
ถนนสายหลักสองข้างทาง
และเกาะกลางถนน
พหลโยธนิ

เพื่อพฒันาสภาพแวดล้อม
ภายในชุมชนใหม้ีความ
สวยงามเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยน่าอยู่

ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสาย
หลักสองข้างทางและเกาะ
กลางถนนพหลโยธิน ในเขต
เทศบาลต าบล       จันจว้า

50,000      30,000      30,000        ร้อยละ 80 
ของประชาชนได้

ใช้ประโยชน์

สภาพแวดล้อม
ภายในชุมชนมีความ
สวยงามเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยน่าอยู่

กองช่าง

6 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์
และฟื้นฟหูนองเขียว

เพื่ออนุรักษแ์หล่งน้ า
ธรรมชาติและปรับภมูิ
ทศัน์หนองเขียวใหเ้ปน็
แหล่งทอ่งเที่ยว

ปรับปรุงภมูิทศัน์และ
ฟื้นฟหูนองเขียว

 1,000,000  1,000,000  1,000,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได้

ใช้ประโยชน์

อนุรักษแ์หล่งน้ า
ธรรมชาติและแหล่ง
ทอ่งเที่ยวในทอ้งถิ่น

กองช่าง

7 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์
หนองหล่มบริเวณวดัทศ
พลญาณฯ บา้นหว้ยน้ าราก
 ม.4

เพื่ออนุรักษแ์หล่งน้ า
ธรรมชาติและปรับภมูิ
ทศัน์หนองหล่มใหเ้ปน็
แหล่งทอ่งเที่ยว

ด าเนินการก าจัดวัชพืชหนอง
หล่มบริเวณวัดทศพลญาณฯ 
บ้านห้วยน้ าราก ม.4

 100,000  100,000  100,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได้

ใช้ประโยชน์

อนุรักษแ์หล่งน้ า
ธรรมชาติและแหล่ง
ทอ่งเที่ยวในทอ้งถิ่น

กองช่าง

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
เกาะกลางถนนต้ังแต่บ้านหนอง
ครก หมู่ 6 ต.จันจว้าใต้ อ าเภอ
แม่จัน  เชื่อมถึงบ้านป่าแดด หมู่ 
4 ต าบลป่าสัก อ าเภอเชียงแสน

เพื่อพฒันาสภาพแวดล้อม
ภายในชุมชนใหม้ีความ
สวยงามเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยน่าอยู่

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะ
กลางถนนต้ังแต่บ้านหนอง
ครก หมู่ 6 ต.จันจว้าใต้ 
อ าเภอแม่จัน  เชื่อมถึงบ้าน
ป่าแดด หมู่ 4 ต าบลป่าสัก 
อ าเภอเชียงแสน

 1,000,000  1,000,000  1,000,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได้

ใช้ประโยชน์

สภาพแวดล้อม
ภายในชุมชนใหม้ี
ความสวยงามเปน็
ระเบยีบเรียบร้อยน่า
อยู่

กองช่าง/อบจ/

9 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพ
การจัดการขยะมูลฝอยโดย
การมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ชุมชนแบบบรูณาการ

เพื่อลดปริมาณขยะมูล
ฝอยและบรูณาการ
จัดการขยะมูลฝอยใหเ้กิด
ความยั่งยืน

การจัดการขยะมูลฝอยโดย
การมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ชุมชนแบบบูรณาการ ทั้งหมด
 23  หมู่บ้าน

10,000 10,000 10,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได้

ใช้ประโยชน์

ปริมาณขยะมูลฝอย
ลดลง และประชาชน
มีรายได้เพิ่มขึ้น

สาธารณสุข



10 โครงการก่อสร้างบอ่ฝังกลบ
ขยะมูลฝอยแบบถูกหลัก
สุขาภบิาล

เพื่อใหม้ีบอ่ฝังกลบขยะ
มูลฝอยถูกต้องตามหลัก
สุขาภบิาล

ก่อสร้างบอ่ฝังกลบขยะ
มูลฝอยแบบถูกหลัก

สุขาภบิาล

- 100,000 -  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได้

ใช้ประโยชน์

ขยะมูลฝอยในพื้นที่
ได้รับการก าจัดอย่าง
ถูกหลักสุขาภบิาล

กองสาธารณสุข

11 โครงการปลูกต้นไม้บริเวณ
บอ่ฝังกลบขยะมูลฝอยของ
เทศบาล

เพื่อปอ้งกันทศันะอุจาด
และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ปลูกต้นไม้บริเวณบอ่ฝัง
กลบขยะมูลฝอยของ
เทศบาล

50,000 50,000 50,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได้

ใช้ประโยชน์

มีพื้นที่เขียวเพิ่มขึ้น กองสาธารณสุข

12 โครงการปรับปรุงระบบ
บ าบดัน้ าเสียเทศบาลต าบล
จันจวา้

เพื่อปรับปรุงระบบบ าบดั
น้ าเสียแบบบงึประดิษฐ์

ปรับปรุงระบบบ าบดัน้ า
เสียเทศบาลต าบล        
 จันจวา้

50,000 50,000 50,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชนได้

ใช้ประโยชน์

สามารถบ าบดัน้ าเสีย
ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

กองสาธารณสุข

13 โครงการจัดท าสถานที่พกั
ขยะอันตราย บริเวณบอ่ฝัง
กลบขยะมูลฝอยเทศบาล   
     ต าบลจันจวา้

เพื่อเก็บรวบรวมขยะ
อันตรายจากชุมชนเพื่อ
น าไปก าจัดอย่างถูกวธิี

จัดท าสถานที่พักขยะอันตราย
 บรเวณบ่อฝังกลบขยะมูล
ฝอยเทศบาลต าบลจันจว้า

    300,000  -  - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับ
บริการด้าน
สาธารณสุขอย่างทั่วถึง

กองสาธารณสุข


