รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาค้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตที่คาดว่า
2559
จะได้รบั
(บาท)
1 โครงการสาธิตการผลิตปุ๋ย เพื่อทดลอง/สาธิตการ
จัดอบรมสาธิตการผลิต
10,000
อินทรีย/์ ปุ๋ยชีวภาพ
ผลิตปุ๋ยหมักแก่เกษตร
ปุ๋ยอินทรีย/์ ปุ๋ยชีวภาพ
และให้เกษตรได้ใช้ปุ๋ย
ให้เกษตรกรในพื้นที่ 100
ชีวภาพ
คน

งบประมาณ
2560
(บาท)
10,000

ตัวชี้วัด (KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่รบั ผิดชอบ

2561
(บาท)
10,000 ร้อยละ80ของผู้ เกษตรกรสามารถ
สานักปลัด
เข้ารับอบรมได้ ผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง
งานส่งเสริม
ใช้ประโยชน์
และเหลือไว้จาหน่าย การเกษตร

2 โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อให้เกษตรมีความรู้
การจัดการโรคและแมลงใน เรื่องการป้องกันและกาจัด
แปลงนาข้าว
โรคพืช,ศัตรูพชื โดยใช้
เกษตรทฤษฎีใหม่

จัดอบรมให้ความรู้การ
จัดการโรคและแมลงใน
แปลงนาข้าว ให้
เกษตรกรในพื้นที่ 100 คน

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ80ของผู้ ราษฎรได้มีสารเพื่อ
สานักปลัด
เข้ารับอบรมได้ ป้องกันและกาจัด
งานส่งเสริม
ใช้ประโยชน์
แมลงในแปลงนาข้าว การเกษตร

3 โครงการแปลงสาธิตการ
ผลิตเมล็ดพันธุข์ ้าว

จัดอบรมแปลงสาธิตการ
ผลิตเมล็ดพันธุข์ ้าว ให้
เกษตรกรในพื้นที่ 100 คน

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ80ของผู้ ราษฎรได้มีความรู้
สานักปลัด
เข้ารับอบรมได้ ด้านการ ผลิตเมล็ด งานส่งเสริม
ใช้ประโยชน์
พันธุข์ ้าวที่มีคุณภาพ การเกษตร

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
ได้มีความรู้ด้านการผลิต
เมล็ดพันธุข์ ้าว

4 โครงการจัดทาปุ๋ยอินทรีย์ใช้
เอง บ้านป่าบงหลวง หมู่ 3
ต.จันจว้าใต้ โดยใช้ระบบ
สหกรณ์บริหารจัดการ

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บา้ นมีปุ๋ยอินทรีย์ใช้ใน
การเกษตร และรวมกลุ่ม
ตามระบบสหกรณ์

จัดอบรมทาปุ๋ยอินทรีย์ใช้
เอง ให้เกษตรกรใน
พื้นที่บา้ นป่าบงหลวง
หมู่ 3 ต.จันจว้าใต้

5 โครงการก่อสร้างโรงปุ๋ยหมัก เพื่อให้ประชาชนใน
ก่อสร้างโรงปุ๋ยหมัก
(บริเวณโรงเรียน) บ้านสัน หมู่บา้ นมีปุ๋ยอินทรีย์ใช้ใน (บริเวณโรงเรียน) บ้าน
ทางหลวง ม.12
การเกษตร
สันทางหลวง ม.12
ต.จันจว้าใต้
ต.จันจว้าใต้
6 โครงการให้ความรู้ส่งเสริม
สาธิตเกษตรอินทรีย์และ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
7

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ จัดอบรมสาธิตเกษตร
ในเรื่องเกษตรอินทรีย์
อินทรีย์และพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้
เกษตรกรในพื้นที่

โครงการครอบครัวล้อมรัก เพื่อส่งเสริมการปลูกผักไว้ จัดกิจกรรมรณรงค์การ
ปลูกผักไว้กินเอง
ทานเอง ลดรายจ่าย
ปลูกผักสวนครัวภายใน
ภายในครัวเรือน
ครัวเรือนให้ประชาชน
ในพื้นที่

-

-

10,000

-

-

ร้อยละ80ของผู้ เกษตรกรสามารถ
สานักปลัด
เข้ารับอบรมได้ ผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง
งานส่งเสริม
ใช้ประโยชน์
และเหลือไว้จาหน่าย การเกษตร

100,000 ร้อยละ80ของผู้ เกษตรกรสามารถ
กองช่าง
เข้ารับอบรมได้ ผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง
ใช้ประโยชน์
และเหลือไว้จาหน่าย

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ80ของผู้ เกษตรกรสามารถ
สานักปลัด
เข้ารับอบรมได้ ผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง
งานส่งเสริม
ใช้ประโยชน์
และเหลือไว้จาหน่าย การเกษตร

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ80ของผู้ ประชาชนมีผักสวน
สานักปลัด
ปลูกผักกินเองได้ ครัวที่ปลอดสารพิษไว้ งานส่งเสริม
ใช้ประโยชน์
ใช้กินเองในครัวเรือน การเกษตร

8 โครงการส่งเสริมการปลูก
ผักสวนครัวตามวิถีไทย

เพื่อส่งเสริมการปลูกผัก
สวนครัวตามวิถีไทย ลด
รายจ่ายภายในครัวเรือน

จัดกิจกรรมรณรงค์การ
ปลูกผักสวนครัวภายใน
ครัวเรือนให้ประชาชน
ในพื้นที่

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ80ของผู้ ประชาชนมีผักสวน
สานักปลัด
ปลูกผักสวนครัว ครัวที่ปลอดสารพิษไว้ งานส่งเสริม
ได้ประโยชน์
ใช้กินเองในครัวเรือน การเกษตร

9 โครงการตรวจวัดคุณภาพ
ดินพื้นที่การเกษตร

เพื่อตรวจวัดคุณภาพดิน ตรวจวัดคุณภาพดิน
ในพื้นที่การเกษตร และ พื้นที่การเกษตรในเขต
เพื่อความปลอดภัยในการ เทศบาลตาบลจันจว้า
ทาการเกษตร

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ80ของ ดินในพื้นที่
สานักปลัด
คุณภาพดินที่ใช้ การเกษตรมีคุณภาพ งานส่งเสริม
ประโยชน์
และปลอดภัยใน
การเกษตร
การทาการเกษตร

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

10 โครงการล้อมรั้วลวดหนาม เพื่อแสดงเขตพื้นที่และ ล้อมรั้วลวดหนามบริเวณ
บริเวณแปลงสาธิตการปลูก ความปลอดภัยใน
แปลงสาธิตการปลูก
ยางพารา
ทรัพย์สินของแปลงสาธิตฯ ยางพารา

มีจุดแสดงเขตพื้นที่
สานักปลัด
และมีความปลอดภัย งานส่งเสริม
ในทรัพย์สินของ
การเกษตร
แปลงสาธิตฯ

11 โครงการก่อสร้างโรงเรือน
แปลงสาธิตการปลูก
ยางพารา

เพื่อเป็นอาคารสถานที่
ก่อสร้างโรงเรือนแปลง
สาหรับฝึกอบรมบรรยาย สาธิตการปลูกยางพารา
ให้ความรู้แก่ผู้ศึกษาดูงาน

50,000

12 โครงการธนาคารขี้ควาย
และปุ๋ยสั่งตัดเพื่อพัฒนา
ปางควายและการ
เกษตรกรรมยั่งยืน

เพื่อส่งเสริมการผลิตปุ๋ย ผลิตปุ๋ยขี้ควายและปุ๋ย
ขี้ควายและปุ๋ยสั่งตัดใช้ใน สั่งตัดใช้ในการเกษตร
การเกษตรอย่างยั่งยืน

10,000

13 โครงการฝึกอบรมผลิตปุ๋ย
อินทรีย์

เพื่อส่งเสริมการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ ลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ ให้กับเกษตรกร

10,000

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์

-

10,000

-

-

ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

10,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมผลิตปุ๋ยได้
ใช้ประโยชน์
-

มีอาคารสถานที่
สานักปลัด
สาหรับฝึกอบรม
งานส่งเสริม
บรรยายให้ความรู้แก่ การเกษตร
ผู้ศึกษาดูงาน
มีธนาคารในการเก็บ สานักปลัด
ขี้ควายและปุ๋ยสั่งตัด
งานเกษตร
ใช้ในการเกษตรอย่าง
ยั่งยืน

ร้อยละ80ของ มีปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง
ประชาชนที่เข้า และสามารถ ลด
ร่วมผลิตปุ๋ยได้ รายจ่ายเพิ่มรายได้
ใช้ประโยชน์
ให้กับเกษตรกร

สานักปลัด
งานเกษตร

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรกรรม
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตที่คาดว่า
จะได้รบั
1 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้า เพื่อพัฒนาแหล่งน้า พื้นที่ ก่อสร้างฝายต้นน้าแบบ
แบบถาวรลาเหมือง บ้าน การเกษตร และให้มีน้า ถาวรลาเหมือง บ้าน
ใหม่ หมู่ 1 ต.จันจว้า
อุปโภค บริโภค อย่าง
ใหม่ หมู่ 1
ต.
เพียงพอ
จันจว้า
2 โครงการเรียงหินลาเหมือง
หลวงบริเวณหน้าโรงเรียน
เทศบาล 2 บ้านใหม่ หมู่ 1
ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาแหล่งน้า พื้นที่ เรียงหินลาเหมืองหลวง
การเกษตร และให้มีน้า บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล
2 บ้านใหม่ หมู่ 1 ต.จันจว้า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพียงพอ

2559
(บาท)
100,000

-

งบประมาณ
2560
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด (KPI)
2561
(บาท)
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภัยจากปัญหา
น้าท่วม

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพฯ
/กรมส่งเสริมฯ

50,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภัยจากปัญหา
น้าท่วม

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น เพื่อกักเก็บน้าใช้สาหรับ
ลาเหมืองกอตันสามแยก การเกษตรและป้องกันน้า
บ้านใหม่ ม.1 -บ้านทรายมูล ท่วมพื้นที่ทางการเกษตร
หมู่. 2 ต.จันจว้า

ก่อสร้างฝายน้าล้นลา
เหมืองกอตันสามแยก
บ้านใหม่ ม.1 -บ้าน
ทรายมูล หมู.่ 2 ต.
จันจว้า

50,000

-

4 โครงการปรับปรุงฝายกั้นน้า เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ร่องทรายลูกที่ 3 ระหว่าง อยูอ่ าศัย พื้นที่การเกษตร
บ้านธิ-สามแยกบ้านใหม่ ม. และพื้นที่ภายในชุมชน
1,ทรายมูล ม.2 ต.จันจว้า

ปรับปรุงฝายกั้นน้าร่อง
ทรายลูกที่ 3 ระหว่าง
บ้านธิ-สามแยกบ้านใหม่
ม.1 , ทรายมูล ม.2
ต.จันจว้า

-

40,000

30,000

ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้สาหรับ
ประชาชนได้ใช้ การเกษตรอย่างพอเพียง
และน้าไม่ท่วมพืน้ ที่ทาง
ประโยชน์

กองช่าง

-

ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

น้าไม่ทว่ มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

-

ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

น้าไม่ทว่ มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

-

การเกษตร

5 โครงการขุดลอกลาเหมือง
สาธารณะ บ้านใหม่ ม. 1
เชื่อมถึงบ้านทรายมูล
ม.2 ต.จันจว้า

เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่ ขุดลอกลาเหมือง
อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตร สาธารณะ บ้านใหม่ หมู่
และพื้นที่ภายในชุมชน
1 ต.จันจว้า

-

6 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้า
เข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร
บ้านแม่คาน้าลัด ม.3
ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาแหล่งน้า พื้นที่ ก่อสร้างฝายกั้นน้าเข้าสู่
การเกษตร และให้มีน้า พืน้ ที่ทางการเกษตร
อุปโภค บริโภค อย่าง
บ้านแม่คาน้าลัด ม.3
เพียงพอ
ต.จันจว้า

-

-

20,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภัยจากปัญหา
น้าท่วม

กองช่าง

7 โครงการปรับปรุงแหล่งน้า เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่ ปรับปรุงแหล่งน้าหนอง
หนองฮ่อง แฮด บ้านห้วย อยูอ่ าศัย พื้นที่การเกษตร ฮ่องแฮด บ้านห้วยน้า
น้าราก หมู่ 4 ต.จันจว้า
และพื้นที่ภายในชุมชน ราก หมู่ 4 ต.จันจว้า

-

-

100,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภัยจากปัญหา
น้าท่วม

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างคันดิน
เพื่อป้องกันตลิ่งพังและน้า
ถนนเชื่อม ร่องเชียงราย ถึง ท่วมพื้นที่ทางการเกษตร
บ้านห้วยน้าราก หมู่ 4 ต.
จันจว้า

ก่อสร้างคันดิน ถนนเชื่อม
ร่องเชียงราย ถึง บ้าน
ห้วยน้าราก หมู่ 4 ต.
จันจว้า

-

1,000,000

1,000,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

9 โครงการขุดลอกและ
ปรับปรุงแหล่งน้าหนองน้า
เย็น บ้านห้วยน้าราก หมู่
4 ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาแหล่งน้า พื้นที่
การเกษตร และให้มีน้า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพียงพอ

ขุดลอกและปรับปรุง
แหล่งน้าหนองน้าเย็น
บ้านห้วยน้าราก หมู่ 4
ต.จันจว้า

-

-

100,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภัยจากปัญหา
น้าท่วม

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้า
บริเวณเหมืองร่องดินดาก
บ้านห้วยน้าราก หมู่ 4
ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาแหล่งน้า พื้นที่
การเกษตร และให้มีน้า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพียงพอ

ก่อสร้างฝายกั้นน้า
บริเวณเหมืองร่องดินดาก
บ้านห้วยน้าราก หมู่ 4
ต.จันจว้า

-

-

50,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภัยจากปัญหา
น้าท่วม

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างฝายแบ่ง
น้าพร้อมทางข้าม(ฝายอุ้ย
ปั๋น) บ้านห้วยน้าราก ม.5
ต.จันจว้า

เพื่อก่อสร้างฝายแบ่งน้า
พร้อมทางข้าม(ฝายอุ้ยปั๋น)
บ้านห้วยน้าราก ม.5 ต.
จันจว้า

ก่อสร้างฝายแบ่งน้า
พร้อมทางข้าม(ฝายอุ้ย
ปั๋น) บ้านห้วยน้าราก ม.5
ต.จันจว้า

-

50,000

-

ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภัยจากปัญหา
น้าท่วม

กองช่าง

-

-

ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้สาหรับ
ประชาชนได้ใช้ การเกษตรอย่างพอเพียง
และน้าไม่ท่วมพืน้ ที่ทาง
ประโยชน์

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างฝายแบ่ง เพื่อกักเก็บน้าใช้สาหรับ ก่อสร้างฝายแบ่งน้า
น้าเหมืองห้วย บ้านห้วยน้า การเกษตรและป้องกันน้า เหมืองห้วย บ้านห้วยน้า
ราก หมู่ 5 ต.จันจว้า
ท่วมพื้นที่ทางการเกษตร ราก หมู่ 5
ต.จันจ
ว้า
13 โครงการขุดลอกหนองไคร้
บ้านดง หมู่ 6 ต.จันจว้า

เพื่อกักเก็บน้าใช้สาหรับ ขุดลอกหนองไคร้ บ้านดง
การเกษตรและป้องกันน้า หมู่ 6
ต.จันจว้า
ท่วมพื้นที่ทางการเกษตร

100,000

พื้นที่ทาง
ทต.จันจว้า
เกษตรกรรม
กรมส่งเสริมฯ
ปลอดภัยจากปัญหา กรม
น้าท่วม
ทรัพยากรน้า
ทางหลวง
ชนบทการ
ท่องเที่ยวฯ

การเกษตร

-

-

30,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

น้าไม่ทว่ มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

14 โครงการปรับปรุงหนองปาง เพื่อพัฒนาแหล่งน้า พื้นที่ ปรับปรุงหนองปางควาย
ควาย บ้านดง หมู่ 6
การเกษตร และให้มีน้า
บ้านดง หมู่ 6 ต.จันว้า
ต.จันว้า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพียงพอ

-

100,000

-

ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภัยจากปัญหา
น้าท่วม

กองช่าง

15 โครงการปรับปรุงฟื้นฟู
แหล่งหนองน้าปางควาย
บ้านต้นยาง หมู่ 7 ตาบล
จันจว้า

เพื่อพัฒนาแหล่งน้า พื้นที่
การเกษตร และให้มีน้า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพียงพอ

ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่ง
หนองน้าปางควาย บ้าน
ต้นยาง หมู่ 7 ตาบล
จันจว้า

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภัยจากปัญหา
น้าท่วม

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากร
น้า กรม
ส่งเสริมฯ

16 โครงการขุดลอกหนองน่อง
แก้วเวียงหนองหล่ม บ้าน
ห้วยน้าราก หมู่ 9
ต.จันจว้า เชื่อมตาบล
โยนกและตาบลท่า
ข้าวเปลือก

เพื่อพัฒนาแหล่งน้า พื้นที่
การเกษตร และให้มีน้า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพียงพอ

ขุดลอกหนองน่องแก้วเวียง
หนองหล่ม บ้านห้วยน้าราก
หมู่ 9
ต.จันจว้า
เชื่อมตาบลโยนกและตาบล
ท่าข้าวเปลือก

-

-

100,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภัยจากปัญหา
น้าท่วม

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากร
น้า กรม
ส่งเสริมฯ

17 โครงการปรับปรุงแหล่งน้า เพื่อพัฒนาแหล่งน้า พื้นที่ ปรับปรุงแหล่งน้าแม่น้า
แม่น้าห่าง บ้านห้วยน้าราก การเกษตร และให้มีน้า ห่าง บ้านห้วยน้าราก
หมู่ 9 ต.จันจว้า
อุปโภค บริโภค อย่าง
หมู่ 9
ต.จันจว้า
เพียงพอ
18 โครงการปรับปรุงฟื้นฟู
แหล่งน้าเวียงหนองหล่ม
หน้าวัดทศพลป่าหมากหน่อ
บ้านห้วยน้าราก หมู่ 9
ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาแหล่งน้า พื้นที่
การเกษตร และให้มีน้า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพียงพอ

ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้า
เวียงหนองหล่ม หน้าวัด
ทศพลป่าหมากหน่อ
บ้านห้วยน้าราก หมู่ 9
ต.จันจว้า

19 โครงการซ่อมแซมฝายต้นน้า
บ้านห้วยน้าราก หมู่ 9
ต.จันจว้า ลาเหมือง
ปางหมอปวง

เพื่อพัฒนาแหล่งน้า พื้นที่ ซ่อมแซมฝายกั้นน้า
การเกษตร และให้มีน้า
บ้านห้วยน้าราก หมู่ 9
อุปโภค บริโภค อย่าง
ต.จันจว้า ลาเหมืองปาง
เพียงพอ
หมอปวง

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภัยจากปัญหา
น้าท่วม

กองช่าง

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภัยจากปัญหา
น้าท่วม

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากร
น้า กรม
ส่งเสริมฯ

มีแหล่งกักเก็บน้า
เพื่อทาการเกษตร
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

-

20,000

-

ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

20 โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น
บริเวณสามแยกลาเหมือง
ห่าง บ้านสันนาหนองบัว
หมู่ 10 ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาแหล่งน้า พื้นที่
การเกษตร และให้มีน้า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพียงพอ

ก่อสร้างฝายน้าล้นบริเวณ
สามแยกลาเหมืองห่าง บ้าน
สันนาหนองบัว หมู่ 10 ต.
จันจว้า

-

21 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้า
แบบถาวรลาเหมือง สันนา
บ้านสันนาหนองบัว หมู่ 10
ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาแหล่งน้า พื้นที่
การเกษตร และให้มีน้า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพียงพอ

ก่อสร้างฝายต้นน้าแบบ
ถาวรลาเหมือง สันนา
บ้านสันนาหนองบัว หมู่
10
ต.จันจว้า

-

22 โครงการก่อสร้างฝายแบ่ง
น้าบริเวณปากเหมืองเส้น
กลางสัน-ขัวจ้วย บ้านหัว
ฝาย หมู่ 11 ต.จันจว้า

เพื่อกักเก็บน้าใช้สาหรับ ก่อสร้างฝายแบ่งน้า
การเกษตรและป้องกันน้า บริเวณปากเหมืองเส้น
ท่วมพื้นที่ทางการเกษตร กลางสัน-ขัวจ้าย บ้าน
หัวฝาย หมู่ 11 ต.จันจ
ว้า

-

23 โครงการเรียงหินป้องกัน เพื่อป้องกันตลิ่งพังและน้า
ตลิ่งพังตลอดแนวแม่น้าคา ท่วมพื้นที่ทางการเกษตร
และบริเวณบ้านนาย
ศิริพงษ์ จับใจนาย และ
บ้านนางตา เตมีศักดิ์ บ้าน
หัวฝาย หมู่ 11 ต.จันจว้า
24 โครงการก่อสร้างฝายแบ่ง
น้าลาเหมืองร่องเสือเต้น
บ้านหัวฝาย หมู่ 11
ต.จันจว้า

เรียงหินป้องกันตลิ่งพังตลอด
แนวแม่น้าคา และบริเวณ
บ้านนายศิริพงษ์ จับใจนาย
และบ้านนางตา เตมีศักดิ์
บ้านหัวฝาย หมู่ 11 ต.จันจว้า

เพื่อกักเก็บน้าใช้สาหรับ ก่อสร้างฝายแบ่งน้าลา
การเกษตรและป้องกันน้า เหมืองร่องเสือเต้น บ้าน
ท่วมพื้นที่ทางการเกษตร หัวฝาย หมู่ 11 ต.จันจ
ว้า

-

50,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภัยจากปัญหา
น้าท่วม

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากร
น้า/ กรม
ส่งเสริมฯ

50,000

-

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภัยจากปัญหา
น้าท่วม

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากร
น้า/ กรม
ส่งเสริมฯ

50,000

50,000

ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้สาหรับ
ประชาชนได้ใช้ การเกษตรอย่างพอเพียง
และน้าไม่ท่วมพืน้ ที่ทาง
ประโยชน์

กองช่าง

การเกษตร

300,000

-

300,000

-

300,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

100,000

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภัยจากปัญหา
น้าท่วม

กองช่าง

ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้สาหรับ
ประชาชนได้ใช้ การเกษตรอย่างพอเพียง
และน้าไม่ท่วมพืน้ ที่ทาง
ประโยชน์

กองช่าง

การเกษตร

25 โครงการเรียงหินป้องกัน เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ตลิ่งพังตลอดแนวแม่น้าคา อยูอ่ าศัย พื้นที่การเกษตร
ตั้งแต่สวนยางพารา
และพื้นที่ภายในชุมชน
อาจารย์บญ
ุ ชู จริยา บ้าน
หัวฝาย หมู่ 11 ต.จันจว้า

เรียงหินป้องกันตลิ่งพัง
ตลอดแนวแม่น้าคา
ตั้งแต่สวนยางพารา
อาจารย์บญ
ุ ชู จริยา
บ้านหัวฝาย หมู่ 11
ต.จันจว้า

100,000

100,000

-

ร้อยละ80ของ พื้นที่ทางเกษตรกรรม
ประชาชนได้ใช้ ปลอดภัยจากปัญหาน้า
ท่วม
ประโยชน์

26 โครงการก่อสร้างคันดิน
ป้องกันตลิ่ง ลาเหมืองร่อง
ทราย บ้านป่ากุ๊ก ม.8 บ้านป่าบงหลวง ม.3
ต.จันจว้า ใต้

เพื่อป้องกันตลิ่งพังและน้า ก่อสร้างคันดินป้องกันตลิ่ง ลา
ท่วมพื้นที่ทางการเกษตร เหมืองร่องทราย บ้านป่ากุ๊ก

-

1,000,000

1,000,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

27 โครงการก่อสร้างคันดิน
เลียบหนองหล่ม บ้านห้วย
น้าราก ม.9 ต.จันจว้า บ้านป่าถ่อน ม.11 ต.
จันจว้าใต้ ถึง เทศบาล
ตาบลท่าข้าวเปลือก

เพื่อป้องกันตลิ่งพังและน้า ก่อสร้างคันดินเลียบหนอง
ท่วมพื้นที่ทางการเกษตร หล่ม บ้านห้วยน้าราก ม.9 ต.

-

100,000

100,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

28 โครงการซ่อมแซมคันหิน
บริเวณแม่น้าคา บ้านม่วง
หมูสี หมู่ 7 ต.จันจว้าใต้

เพื่อป้องกันตลิ่งพังและน้า ซ่อมแซมคันหินบริเวณ
ท่วมพื้นที่ทางการเกษตร แม่น้าคา บ้านม่วงหมูสี
หมู่ 7 ต.จันจว้าใต้

ม.8 - บ้านป่าบงหลวง ม.3
ต.จันจว้า ใต้

จันจว้า - บ้านป่าถ่อน ม.11
ต.จันจว้าใต้ ถึง
เทศบาลตาบลท่าข้าวเปลือก

29 โครงการก่อสร้างคันดินและ เพื่อป้องกันตลิ่งพังและน้า ก่อสร้างคันดินและเขื่อน
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าจัน ท่วมพื้นที่ทางการเกษตร ป้องกันตลิ่งริมแม่น้าจัน
ในพื้นที่เขตเทศบาล
ตาบลจันจว้า

100,000

-

-

100,000

กองช่าง

พื้นที่ทาง
กองช่าง
เกษตรกรรม
(ปภ.จ.เชียงราย)
ปลอดภัยจากปัญหา
น้าท่วม
พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภัยจากปัญหา
น้าท่วม

กองช่าง/
อบจ.ชร
(กรมส่งเสริมฯ)

ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภัยจากปัญหา
น้าท่วม

กองช่าง
(อบจ.เชียงราย)

100,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภัยจากปัญหา
น้าท่วม

กองช่าง
(อบจ.เชียงราย)

-

30 โครงการปรับปรุงฝายกั้น
แม่น้าจัน บ้านหนองปึ๋ง
หมู่ 5 ต.จันจว้าใต้

เพื่อกักเก็บน้าใช้สาหรับ ปรับปรุงฝายกั้นแม่น้าจัน
การเกษตรและป้องกันน้า บ้านหนองปึ๋ง หมู่ 5
ท่วมพื้นที่ทางการเกษตร ต.จันจว้าใต้

31 โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น เพื่อกักเก็บน้าใช้สาหรับ
สามแยกเหมืองกอกุ๊กบ้าน การเกษตรและป้องกันน้า
สันหลวง หมู่.10
ท่วมพื้นที่ทางการเกษตร
ต.จันจว้าใต้

-

50,000

50,000

-

50,000

50,000

32 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้า เพื่อกักเก็บน้าใช้สาหรับ ขุดลอกอ่างเก็บน้า
บ้านป่าถ่อน หมู่ 11
การเกษตรและป้องกันน้า หมู่บา้ นป่าถ่อน หมู่
ต.จันจว้าใต้
ท่วมพื้นที่ทางการเกษตร 11 ต.จันจว้าใต้

-

50,000

-

34 โครงการขุดลอกลาน้า และ เพื่อกักเก็บน้าใช้สาหรับ โครงการขุดลอกอ่างเก็บ
ลาน้าเหมืองสาธารณะ ใน การเกษตรและป้องกันน้า น้า และลาน้าเหมืองใน
หมู่บา้ นป่าถ่อน หมู่ 11
ท่วมพื้นที่ทางการเกษตร หมู่บา้ นป่าถ่อน หมู่ 11
ต.จันจว้าใต้
ต.จันจว้าใต้
35 โครงการขุดลอกลาเหมือง เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่ ขุดลอกเหมืองกล้วยคา
กล้วยคาตลอดสาย บ้านสัน อยูอ่ าศัย พื้นที่การเกษตร ตลอดสาย
หลวง ม.10 ต.จันจว้าใต้ ถึง และพื้นที่ภายในชุมชน
บ้านห้วยน้าราก หมู่ 9
ต.จันจว้า

กองช่าง

ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน้าใช้
สาหรับการเกษตร
อย่างพอเพียงและน้า
ไม่ทว่ มพื้นที่ทาง
การเกษตร

กองช่าง

ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้สาหรับ
ประชาชนได้ใช้ การเกษตรอย่างพอเพียง
และน้าไม่ท่วมพืน้ ที่ทาง
ประโยชน์

กองช่าง

การเกษตร

ก่อสร้างฝายน้าล้นสาม
แยกเหมืองกอกุ๊กบ้าน
สันหลวง ม.10 ต.
จันจว้าใต้

33 โครงการปรับปรุงแหล่งน้า เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่ ปรับปรุงแหล่งน้าหนอง
หนองเขียว หมู่ 2
อยูอ่ าศัย พื้นที่การเกษตร เขียว หมู่ 2 ต.จันจว้า
ต.จันจว้าใต้
และพื้นที่ภายในชุมชน ใต้

ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้สาหรับ
ประชาชนได้ใช้ การเกษตรอย่างพอเพียง
และน้าไม่ท่วมพืน้ ที่ทาง
ประโยชน์

การเกษตร

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ80ของ น้าไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย
ประชาชนได้ใช้ พืน้ ที่การเกษตร และ
พืน้ ที่ภายในชุมชน
ประโยชน์
100,000

ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้สาหรับ
ประชาชนได้ใช้ การเกษตรอย่างพอเพียง
และน้าไม่ท่วมพืน้ ที่ทาง
ประโยชน์

กองช่าง
(กรม
ทรัพยากรน้า)
กองช่าง

การเกษตร

30,000

30,000

30,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

น้าไม่ทว่ มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

36 โครงการขุดลอกแม่น้าจัน เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ตั้งแต่บา้ นหนองปึ๋ง หมู่ 5 อยูอ่ าศัย พื้นที่การเกษตร
ต.จันจว้าใต้ ถึงบ้านห้วย และพื้นที่ภายในชุมชน
น้ารากหมู่ 9 ต.จันจว้า

ขุดลอกแม่น้าจัน ตั้งแต่
บ้านหนองปึ๋ง หมู่ 5 ต.
จันจว้าใต้ ถึงบ้านห้วย
น้าราก หมู่ 9 ต.จันจว้า

-

30,000

30,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

น้าไม่ทว่ มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง
(กรม
ทรัพยากรน้า)

37 โครงการปรับปรุงระบบส่ง เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่ ปรับปรุงระบบส่งน้าด้วย
น้าด้วยพลังงานไฟฟ้า
อยูอ่ าศัย พื้นที่การเกษตร พลังงานไฟฟ้า
แหล่งน้าสาธารณะเทศบาล และพื้นที่ภายในชุมชน
ตาบล จันจว้า

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

น้าไม่ทว่ มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

38 โครงการก่อสร้างประตูปดิ - เพื่อมีอาคารแบ่งน้าลา
เปิด แบ่งน้าลาเหมือง
เหมือง
กล้วยคา ณ สามแยกบ้าน
ห้วยรินคา

ก่อสร้างอาคารแบ่งน้าลา
เหมืองกล้วยคา ณ สาม
แยกบ้านห้วยรินคา

150,000

150,000

150,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

ประชาชนมีน้าใช้ทาง
การเกษตร

กองช่าง

39 โครงการก่อสร้างคันดินและ
เขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมแม่
น้าคาในเขตเทศบาลตาบล
จันจว้า เชื่อมถึง ตาบลสาย
น้าคา

เพื่อพัฒนาแหล่งน้า พื้นที่
การเกษตร และให้มีน้า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพียงพอ

ก่อสร้างคันดินและเขื่อน
ป้องกันตลิ่งพังริมแม่น้าคาใน
เขตเทศบาลตาบลจันจว้า
เชื่อมถึง ตาบลสายน้าคา

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภัยจากปัญหา
น้าท่วม

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากร
น้า

40 โครงการก่อสร้างคันดิน
เลียบหนองหล่มบ้านห้วย
น้าราก ม.9-บ้านป่าถ่อน ม.
11 ต.จันจว้าใต้ เชื่อมถึง
เทศบาลท่าข้าวเปลือก

เพื่อพัฒนาแหล่งน้า พื้นที่
การเกษตร และให้มีน้า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพียงพอ

ก่อสร้างคันดินเลียบ
หนองหล่มบ้านห้วยน้า
ราก ม.9-บ้านป่าถ่อน ม.
11 ต.จันจว้าใต้ เชื่อมถึง
เทศบาลท่าข้าวเปลือก

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภัยจากปัญหา
น้าท่วม

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากร
น้า

41 โครงการก่อสร้างคันดินและ
เขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมแม่
น้าคาในเขตเทศบาลตาบล
จันจว้า เชื่อมถึง อบต.บ้าน
ด้าย อ.แม่สาย

เพื่อพัฒนาแหล่งน้า พื้นที่
การเกษตร และให้มีน้า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพียงพอ

ก่อสร้างคันดินและเขื่อน
ป้องกันตลิ่งพังริมแม่
น้าคาในเขตเทศบาล
ตาบลจันจว้า เชื่อมถึง
อบต.บ้านด้าย อ.แม่สาย

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภัยจากปัญหา
น้าท่วม

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากร
น้า

42 โครงการก่อสร้างคันดินและ
เขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมแม่
น้าคาในเขตเทศบาลตาบล
จันจว้า เชื่อมถึง อบต.ศรี
ดอนมูล อ.เชียงแสน

เพื่อพัฒนาแหล่งน้า พื้นที่
การเกษตร และให้มีน้า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพียงพอ

ก่อสร้างคันดินและเขื่อน
ป้องกันตลิ่งพังริมแม่
น้าคาในเขตเทศบาล
ตาบลจันจว้า เชื่อมถึง
อบต.ศรีดอนมูล อ.เชียง
แสน

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภัยจากปัญหา
น้าท่วม

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากร
น้า

43 โครงการก่อสร้างคันดิน
เลียบหนองหล่มบ้านห้วย
น้าราก หมู่ 9 เทศบาล
ตาบลจันจว้า เชื่อมถึง บ้าน
ทุ่งฟ้าฮ่าม อ.เชียงแสน

เพื่อพัฒนาแหล่งน้า พื้นที่
การเกษตร และให้มีน้า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพียงพอ

ก่อสร้างคันดินเลียบ
หนองหล่มบ้านห้วยน้า
ราก หมู่ 9 เทศบาล
ตาบลจันจว้า เชื่อมถึง
บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม อ.เชียง
แสน

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภัยจากปัญหา
น้าท่วม

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากร
น้า

44 โครงการก่อสร้างคันดินลา
น้าจัน บ้านหนองปึ๋ง หมู่ 5
ต.จันจว้าใต้ เชื่อมถึง บ้าน
ดอยดินแดง หมู่ 9 ต.จอม
สวรรค์ อ.แม่จัน

เพื่อพัฒนาแหล่งน้า พื้นที่
การเกษตร และให้มีน้า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพียงพอ

ก่อสร้างคันดินลาน้าจัน 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
ปลอดภัยจากปัญหา
น้าท่วม

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากร
น้า

45 โครงการขุดลอกลาเหมือง
ร่องบง บ้านหนองครก หมู่
6 ต.จันจว้าใต้ เชื่อมถึง
ตาบลจอมสวรรค์ อ.แม่จัน

เพื่อพัฒนาแหล่งน้า พื้นที่
การเกษตร และให้มีน้า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพียงพอ

ขุดลอกลาเหมืองร่องบง บ้าน
หนองครก หมู่ 6 ต.จันจว้าใต้
เชื่อมถึง ตาบลจอมสวรรค์ อ.
แม่จัน

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภัยจากปัญหา
น้าท่วม

กองช่าง/อบจ/

46 โครงการกาจัดวัชพืชหนอง เพื่อพัฒนาแหล่งน้า พื้นที่ กาจัดวัชพืชหนองน้า
น้าเวียงหนองหล่ม
การเกษตร และให้มีน้า เวียงหนองหล่ม
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพียงพอ

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภัยจากปัญหา
น้าท่วม

กองช่าง/อบจ/

47 โครงการขุดลอกแม่น้าคาบ้าน

500,000

500,000

500,000 ร้อยละ80ของ พื้นที่ทางเกษตรกรรม
ประชาชนได้ใช้ ปลอดภัยจากปัญหาน้า
ท่วม
ประโยชน์

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากร
น้า

เพื่อพัฒนาแหล่งน้า พื้นที่ ขุดลอกแม่น้าคาบ้านแม่คา

แม่คาฝั่งหมิ่น ต.จันจว้าใต้ ม.9 การเกษตร และให้มีน้า
ถึง บ้านแม่คาน้าลัด ต.จันจว้า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เชื่อมถึง อบต. ศรีดอนมูล

เพียงพอ

ฝั่งหมิ่น
ต.จันจว้าใต้ ม.
9 ถึง บ้านแม่คาน้าลัด ต.
จันจว้า เชื่อมถึง อบต. ศรี
ดอนมูล

48 โครงการขุดลอกแม่น้าจัน
บ้านหนองปึ๋ง ม.5
ต.จันจว้าใต้ ถึง บ้านห้วย
น้าราก ม.9 ต.จันจว้า เชื่อม
ถึง อบต.ป่าสัก

เพื่อพัฒนาแหล่งน้า พื้นที่
การเกษตร และให้มีน้า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพียงพอ

ขุดลอกแม่น้าจันบ้าน
หนองปึ๋ง ม.5
ต.
จันจว้าใต้ ถึง บ้านห้วย
น้าราก ม.9 ต.จันจ
ว้า เชื่อมถึง อบต.ป่าสัก

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภัยจากปัญหา
น้าท่วม

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากร
น้า

49 โครงการปรับปรุงฟื้นฟู
แหล่งน้าเวียงหนองหล่ม
บ้านดง หมู่ 6 ต.จันจว้า
เชื่อมถึง บ้านป่าถ่อน หมู่
11 ต.จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาแหล่งน้า พื้นที่
การเกษตร และให้มีน้า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพียงพอ

ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้า
เวียงหนองหล่ม บ้านดง
หมู่ 6 ต.จันจว้า เชื่อมถึง
บ้านป่าถ่อน หมู่ 11
ต.จันจว้าใต้

500,000

500,000

500,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภัยจากปัญหา
น้าท่วม

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากร
น้า/ กรม
ส่งเสริมฯ

50 โครงการปรับปรุงฟื้นฟู
แหล่งน้าร่องเสือเต้น บ.
ม่วงหมูสี ม.7 ต.จันจว้าใต้บ.แม่คาน้าลัด ม.3 ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาแหล่งน้า พื้นที่
การเกษตร และให้มีน้า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพียงพอ

ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้า
ร่องเสือเต้น บ.ม่วงหมูสี
ม.7 ต.จจต -บ.แม่คาน้า
ลัด ม.3 ต.จันจว้า

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภัยจากปัญหา
น้าท่วม

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากร
น้า / กรม
ส่งเสริมฯ

51 โครงการก่อสร้างฝายต้นน้า
แบบถาวรลาเหมืองหนอง
หล่ม บ้านห้วยน้าราก หมู่ 5
ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาแหล่งน้า พื้นที่
การเกษตร และให้มีน้า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพียงพอ

ก่อสร้างฝายต้นน้าแบบ
ถาวรเวียงหนองหล่ม
บ้านห้วยน้าราก หมู่ 5
ต.จันจว้า

50,000

50,000

50,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภัยจากปัญหา
น้าท่วม

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากร
น้า กรม
ส่งเสริมฯ

52 โครงการปรับปรุงแหล่งน้า เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่ ปรับปรุงแหล่งน้าหนอง
หนองบัวบ้านป่าสักหลวงหมู่ อยูอ่ าศัย พื้นที่การเกษตร บัว หมู่ 2
ต.
1 ต. จันจว้าใต้
และพื้นที่ภายในชุมชน จันจว้าใต้
53 โครงการปรับปรุงคลอง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
กลางหมู่บา้ นจากฝายร่อง อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตร
ทรายลูกที่ 1 ถึงบ้านนาย
และพื้นที่ภายในชุมชน
หลาวทอง ปงกันคาบ้านป่า
บงหลวง หมู่ 3 ต.จันจว้าใต้

ปรับปรุงคลองกลาง
หมู่บา้ นจากฝายร่อง
ทรายลูกที่ 1 ถึงบ้าน
นายหลาวทอง ปงกันคา
บ้านป่าบงหลวง หมู่ 3
ต.จันจว้าใต้

2,000,000

30,000

2,000,000

2,000,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

น้าไม่ทว่ มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง
(กรม
ทรัพยากรน้า)

-

-

ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

น้าไม่ทว่ มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

54 โครงการก่อสร้างประตูปดิ - เพื่อพัฒนาระบบปิด-เปิด ก่อสร้างประตูปดิ -เปิด
เปิด บริเวณหลังโรงเรียน น้าใช้อุปโภคบริโภค
บริเวณหลังโรงเรียนกิ่ว
กิ่วพร้าว บ้านหนองปึ๋ง ม.5
พร้าว บ้านหนองปึ๋ง ม.5
ต.จันจว้าใต้
ต.จันจว้าใต้

-

-

50,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

ประชาชนมีน้าใช้เพื่อ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

55 โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น เพื่อพัฒนาแหล่งน้า พื้นที่
ลาเหมืองร่องอ้อ บริเวณที่ การเกษตร และให้มีน้า
นานางสุ มั่นเหมาะ บ้าน อุปโภค บริโภค อย่าง
ป่าบงหลวง ม.3 ต.จันจว้าใต้ เพียงพอ

ก่อสร้างฝายน้าล้นลา
เหมืองร่องอ้อ บริเวณที่
นานางสุ มั่นเหมาะ
บ้านป่าบงหลวง ม.3
ต.จันจว้าใต้

-

-

30,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

น้าไม่ทว่ มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

56 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันต เพื่อพัฒนาแหล่งน้า พื้นที่
ลิ่นแม่น้าจัน บริเวณบ้านนางบัว การเกษตร และให้มีน้า
ลา จับใจนาย บ้านป่าบง
อุปโภค บริโภค อย่าง
หลวงหลวง ม.3 ต.จันจว้าใต้
เพียงพอ

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันต
ลิ่นแม่น้าจัน บริเวณ
บ้านนางบัวลา จับใจนาย
บ้านป่าบงหลวงหลวง
ม.3
ต.จันจว้าใต้

-

-

100,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภัยจากปัญหา
น้าท่วม

กองช่าง

57 โครงการขุดลอกลาเหมือง
สาธารณะ บ้านหนองปึ๋ง
หมู่ 5 ต.จันจว้าใต้

เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่ ขุดลอกลาเหมือง
อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตร สาธารณะ บ้านหนองปึ๋ง
และพื้นที่ภายในชุมชน
หมู่ 5
ต.จันจว้า
ใต้

-

30,000

-

ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

น้าไม่ทว่ มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

58 โครงการปรับปรุงฟื้นฟู
เพื่อพัฒนาแหล่งน้า พื้นที่ ปรับปรุงแหล่งน้าเหมือง
แหล่งน้าเหมืองอุดม บ้าน การเกษตร และให้มีน้า อุดม บ้านม่วงหมู่สี หมู่
ม่วงหมู่สี ม. 7 ต.จันจว้าใต้ อุปโภค บริโภค อย่าง
7
ต.จันจว้าใต้
เพียงพอ

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภัยจากปัญหา
น้าท่วม

กองช่าง

59 โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น เพื่อพัฒนาแหล่งน้า พื้นที่ ก่อสร้างฝายน้าล้นลา
ลาเหมืองอุดม บ้านม่วงหมูสี การเกษตร และให้มีน้า เหมืองอุดม บ้านม่วงหมูสี
หมู่ 7 ตาบล จันจว้าใต้
อุปโภค บริโภค อย่าง
หมู่ 7 ตาบล จันจว้าใต้
เพียงพอ

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภัยจากปัญหา
น้าท่วม

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากร
น้า กรม
ส่งเสริมฯ

60 โครงการขุดลอกแก้มลิง
บ้านป่าสักหลวง ม.2
ต.จันจว้าใต้

300,000

300,000

300,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภัยจากปัญหา
น้าท่วม

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากร
น้า กรม
ส่งเสริมฯ

30,000

30,000

30,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

น้าไม่ทว่ มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

เพื่อพัฒนาแหล่งน้า พื้นที่ ขุดลอกแก้มลิง บ้านป่า
การเกษตร และให้มีน้า สักหลวง ม.2
อุปโภค บริโภค อย่าง
ต.จันจว้าใต้
เพียงพอ

61 โครงการขุดลอกเหมืองกอ เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
กุ๊กบ้านสันหลวง ม.10-สัน อยูอ่ าศัย พื้นที่การเกษตร
ทางหลวง ม.12
และพื้นที่ภายในชุมชน
ต.จันจว้าใต้
62 โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น
สามแยกเหมืองกอกุ๊ก ถึง
บ้านสันหลวง ม.10
ต.จันจว้าใต้

ขุดลอกเหมืองกอกุ๊กบ้าน
สันหลวง ม.10-สันทาง
หลวง ม.12 ต.จันจ
ว้าใต้

เพื่อพัฒนาแหล่งน้า พื้นที่ ก่อสร้างฝายน้าล้นสามแยก
การเกษตร และให้มีน้า เหมืองกอกุ๊ก ถึงบ้านสันหลวง
ม.10 ต.จันจว้าใต้
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพียงพอ

ก่อสร้างฝายกั้นน้าทางโค้ง
63 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้า เพื่อพัฒนาแหล่งน้า พื้นที่
ทางโค้งสุสานบ้านสันหลวง การเกษตร และให้มีน้าอุปโภค สุสาน บ้านสันหลวง ม.10
บริโภค อย่างเพียงพอ
ต.จันจว้าใต้
ม.10 ต.จันจว้าใต้

-

100,000

-

ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

พื้นที่ทางเกษตรกรรม
ปลอดภัยจากปัญหาน้า
ท่วม

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากรน้า
กรมส่งเสริมฯ

-

100,000

-

ร้อยละ80ของ พื้นที่ทางเกษตรกรรม
ประชาชนได้ใช้ ปลอดภัยจากปัญหาน้า
ท่วม
ประโยชน์

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากรน้า
กรมส่งเสริมฯ

64 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันต เพื่อพัฒนาแหล่งน้า พื้นที่
ลิ่น ชนิดหินทิ้ง บริเวณถนน
การเกษตร และให้มีน้า
กลางหมู่บ้านบ้านสันหลวง ม.10
อุปโภค บริโภค อย่าง
ต.จันจว้าใต้
เพียงพอ

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่น
ชนิดหินทิ้ง บริเวณถนนกลาง
หมู่บ้านบ้านสันหลวง ม.10
ต.จันจว้าใต้

-

-

100,000 ร้อยละ80ของ พื้นที่ทางเกษตรกรรม
ประชาชนได้ใช้ ปลอดภัยจากปัญหาน้า
ท่วม
ประโยชน์

65 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้า
เข้าลาเหมืองก่อตึง ซอย 11
บ้านแม่คาฝั่งหมิ่น ม.9
ต.จันจว้าใต้

ก่อสร้างฝายกั้นน้าเข้าลา
เหมืองก่อตึง ซอย 11
บ้านแม่คาฝั่งหมิ่น ม.9
ต.จันจว้าใต้

-

-

100,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้า พื้นที่
การเกษตร และให้มีน้า
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพียงพอ

66 โครงการก่อสร้างเรียงหิน เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่อยู่
ป้องกันตลิ่งพัง บ้านแม่คา อาศัย พื้นที่การเกษตร และ
ฝั่งหมิ่น ม.9 ต.จันจว้าใต้ พื้นที่ภายในชุมชน

ก่อสร้างเรียงหินป้องกัน
ตลิ่งพัง บ้านแม่คาฝั่ง
หมิ่น ม.9 ต.จันจว้าใต้

67 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้า เพื่อพัฒนาแหล่งน้า พื้นที่
ขุดลอกอ่างเก็บน้า
การเกษตร
และให้
ม
น
ี
าอุ
้
ป
โภค
บริเวณปางควายบ้านป่า
บริเวณปางควายบ้านป่า
บริโภค อย่างเพียงพอ
ถ่อน ม.11 ต.จันจว้าใต้
ถ่อน ม.11
ต.จันจ
ว้าใต้
68 โครงการซ่อมแซมคันดิน เพื่อพัฒนาแหล่งน้า พื้นที่
ซ่อมแซมคันดินเรียงหิน
การเกษตร
และให้
ม
น
ี
าอุ
้
ป
โภค
เรียงหินบริเวณแม่น้าคา บ.
บริเวณแม่น้าคา บ.ม่วง
บริโภค อย่างเพียงพอ
ม่วงหมู่สี ม.7 ต.จันจว้าใต้
หมู่สี ม.7
ต.จันจว้า
ใต้

100,000

-

100,000

100,000

-

-

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตที่คาดว่า
2559
2560
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)

กองช่าง

พื้นที่ทาง
เกษตรกรรม
ปลอดภัยจากปัญหา
น้าท่วม

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากร
น้า กรม
ส่งเสริมฯ

ร้อยละ80ของ พื้นที่ทางเกษตรกรรม
ประชาชนได้ใช้ ปลอดภัยจากปัญหาน้า
ท่วม
ประโยชน์

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากรน้า
กรมส่งเสริมฯ

100,000 ร้อยละ80ของ พื้นที่ทางเกษตรกรรม
ประชาชนได้ใช้ ปลอดภัยจากปัญหาน้า
ท่วม
ประโยชน์

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากรน้า
กรมส่งเสริมฯ

ร้อยละ80ของ พื้นที่ทางเกษตรกรรม
ประชาชนได้ใช้ ปลอดภัยจากปัญหาน้า
ท่วม
ประโยชน์

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากรน้า
กรมส่งเสริมฯ

-

-

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน จัดกิจกรรมฝึกอบรม
สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน มีอาชีพ มีงานทา มีรายได้ อาชีพสร้างรายได้ให้แก่
ทั่วไป ในเขตเทศบาลตาบล มีคุณภาพชีวติ ที่ดี
ประชาชน 100 คน
จันจว้า

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมอบรมได้
ประโยชน์

สานักปลัด
ประชาชนมีอาชีพ มี
งานพัฒนาชุมชน
งานทา มีรายได้
พอเพียง มีคุณภาพ (กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ)
ชีวติ ที่ดี

2 โครงการส่งเสริมให้ความรู้
ในการพัฒนาอาชีพแก่
ประชาชนทั่วไป ในเขต
เทศบาลตาบลจันจว้า

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
มีอาชีพ มีงานทา มีรายได้ ความรู้ในการพัฒนา
มีคุณภาพชีวติ ที่ดี
อาชีพแก่ประชาชน 100
คน

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมอบรมได้
ประโยชน์

ผู้พกิ ารและผู้ด้อย
โอดกาสมีอาชีพ มี
งานทา มีรายได้
พอเพียง มีคุณภาพ
ชีวติ ที่ดี

3 โครงการส่งเสริมให้ความรู้
ในการพัฒนาอาชีพแก่ผู้
พิการและด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลตาบลจันจว้า

เพื่อส่งเสริมให้ผู้พกิ ารและ
ด้อยโอกาส มีอาชีพ มี
งานทา มีรายได้ มี
คุณภาพชีวติ ที่ดี

จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
ความรู้ในการพัฒนา
อาชีพแก่ผู้พกิ ารและด้อย
โอกาส

5,000

5,000

5,000 ร้อยละ90ของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมอบรมได้
ประโยชน์

4 โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพความเข้มแข็งของ
ชุมชน
5 โครงการจัดเก็บข้อมูลและ
สนับสนุนกิจกรรมการลด
รายจ่ายเพิ่มรายได้

เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนให้
สามารถพึ่งตนเองได้
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ศักยภาพความเข้มแข็ง
ของชุมชน
จัดเก็บและสนับสนุน
กิจกรรมการลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ให้ประชาชน
100 คน

10,000

10,000

ชุมชนมีความเข้มแข็ง
สามารถพึ่งตนเองได้

10,000

10,000

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

6 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพกลุ่มพัฒนา
สตรีตาบลจันจว้า

เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพให้มี
ประสิทธิภาพในการ
บริหาร จัดการ พัฒนา
คุณภาพสินค้าและบริการ
สู่สากล

จัดฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพกลุ่มพัฒนา
สตรีตาบล จันจว้า
100 คน

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมอบรมได้
ประโยชน์

กลุ่มพัฒนาสตรีให้มี
สานักปลัด
ประสิทธิภาพในการ งานพัฒนา
บริหาร จัดการ
ชุมชน
พัฒนาคุณภาพสินค้า
และบริการสู่สากล

สานักปลัด
งานพัฒนาชุมชน
(กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ)

สานักปลัด
ประชาชนมีอาชีพ มี
งานพัฒนาชุมชน
งานทา มีรายได้
พอเพียง มีคุณภาพ (กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ)
ชีวติ ที่ดี

สานักปลัด
งานพัฒนา
ชุมชน
ประชาชนมีจิตสานึก
สานักปลัด
ในการดาเนินชีวติ
งานพัฒนา
ตามแนวทางปรัชญา ชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง

7 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพกลุ่มพัฒนา
สตรีตาบลจันจว้าใต้

เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพให้มี
ประสิทธิภาพในการ
บริหาร จัดการ พัฒนา
คุณภาพสินค้าและบริการ
สู่สากล

จัดฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพกลุ่มพัฒนา
สตรีตาบล จันจว้าใต้
100 คน

10,000

8 โครงการส่งเสริมอาชีพปลูก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน จัดกิจกรรมปลูกผัก
ผักปลอดสารพิษ บ้านป่า มีอาชีพ มีงานทา มีรายได้ ปลอดสารพิษ บ้านป่า
บงหลวง หมู่ 3 ต.จันจว้าใต้ มีคุณภาพชีวติ ที่ดี
บงหลวง หมู่ 3
ต.
จันจว้าใต้

5,000

10,000

-

10,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมอบรมได้
ประโยชน์

กลุ่มพัฒนาสตรีให้มี
สานักปลัด
ประสิทธิภาพในการ งานพัฒนา
บริหาร จัดการ
ชุมชน
พัฒนาคุณภาพสินค้า
และบริการสู่สากล

-

ประชาชนมีอาชีพ มี
งานทา มีรายได้
พอเพียง มีคุณภาพ
ชีวติ ที่ดี

ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการได้
ประโยชน์

สานักปลัด
งานเกษตร

9 โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
เสริม (ทาขันบายสีและ
มีอาชีพ มีงานทา มีรายได้
ดอกไม้จันทน์) บ้านหนอง มีคุณภาพชีวติ ที่ดี
ปึ๋ง หมู่ 5 ต.จันจว้าใต้

จัดฝึกอบรมอาชีพเสริม
(ทาขันบายสีและ
ดอกไม้จันทน์) บ้าน
หนองปึ๋ง หมู่ 5
ต.
จันจว้าใต้ 100 คน

80,000

80,000

80,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมอบรมได้
ประโยชน์

ประชาชนมีอาชีพ มี
สานักปลัด
งานทา มีรายได้
งานพัฒนา
พอเพียง มีคุณภาพ ชุมชน
ชีวติ ที่ดี

10 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
เสริม (ดอกไม้ประดิษฐ์,
มีอาชีพ มีงานทา มีรายได้
สานตระกร้าพลาสติก
มีคุณภาพชีวติ ที่ดี
ดอกไม้งานมงคลและงานศพ
, งานปักผ้า) บ้านป่าสัก
หลวง หมู่ 2 ต.จันจว้าใต้

จัดฝึกอบรมอาชีพเสริม
(ดอกไม้ประดิษฐ์,สาน
ตระกร้าพลาสติกดอกไม้
งานมงคลและงานศพ,
งานปักผ้า) บ้านป่าสัก
หลวง หมู่ 2 และ
ประชาชนทั่วไป

80,000

80,000

80,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมอบรมได้
ประโยชน์

ประชาชนมีอาชีพ มี
สานักปลัด
งานทา มีรายได้
งานพัฒนา
พอเพียง มีคุณภาพ ชุมชน
ชีวติ ที่ดี

11 โครงการอบรมให้ความรู้
การเลี้ยงโค,กระเบือ

จัดฝึกอบรมการเลี้ยงโค
,กระเบือให้แก่เกษตรกร
และประชาชนทั่วไปที่
สนใจ

15,000

15,000

15,000 ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วมอบรม
ได้ประโยชน์

เกษตรกรและ
สานักปลัด
ประชาชนทั่วไปที่
สนใจสามารถเลี้ยงโค
,กระเบือจาหน่าย
เป็นอาชีพหลักหรือ
อาชีพเสริมได้

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
เกษตรกรและประชาชน
ทั่วไปได้เรียนรู้วธิ กี ารเลี้ยง
โค,กระเบือ ที่ถูกต้องเพื่อ
เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย

12 โครงการสนับสนุนและให้ เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริม ผู้ที่พน้ โทษจากคา
กาลังใจในพระดาริพระเจ้า อาชีพผู้ร่วมโครงการ
พิพากษาของศาลซึ่งอยู่
หลานเธอพระองค์เจ้าพัชร
ระหว่างคุมประพฤติ
กิติยาภา

15,000

15,000

15,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการได้
ประโยชน์

ผู้ที่พน้ โทษจากคา สานักปลัด
พิพากษาของศาล
งานนิติการ
ได้รับการยอมรับจาก
สังคมและใช้ชีวติ
ตามปกติ

13 โครงการคัดเลือกหมู่บา้ น เพื่อส่งเสริมให้หมู่บา้ น
เป้าหมายที่ดาเนินงานตาม ดาเนินตามหลักปรัชญา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 80 ของ
หมู่บา้ นที่เข้าร่วม
โครงการได้
ประโยชน์

หมู่บา้ นเป้าหมายได้ สานักปลัด
ดาเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

10,000

10,000

-

คัดเลือกหมู่บา้ น
เป้าหมายที่ดาเนินงาน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

14 โครงการจัดกิจกรรมวัน
เพื่อเรียกร้องสิทธิของผู้ใช้ อุดหนุนคณะกรรมการ
สตรีสากล (อุดหนุนอาเภอ แรงงานหญิงที่ถูกกดขี่เอา พัฒนาสตรีอาเภอแม่จัน
แม่จัน)
รัดเอาเปรียบและถูกเลือก
ปฏิบตั ิที่มีชนชั้น
15 โครงการก่อสร้างศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บ้านกิ่วพร้าว หมู่ 4
ต.จันจว้าใต้

เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน กิว่ พร้าว หมู่ 4 ต.จันจ
ว้าใต้

-

-

ร้อยละ 80 ของ สตรีทกุ คนมีสิทธิ
สานักปลัด
สตรีที่เข้าร่วม เสรีภาพเท่าเทียมกัน
กิจกรรม
ทุกคน

30,000 ร้อยละ 80
ของประชาชน
ในหมู่บา้ นได้
ประโยชน์

มีศูนย์การเรียนรู้ด้าน สานักปลัด
เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทยุธศาสตร์
การพั
ฒนาองค์
กรปกรองส่
วนท้อพงถิ
่นในเขตพื
2.
ทธศาสตร์
การพั
ฒนาการศึ
กษาและทรั
ยากรมนุ
ษย์อ้นย่ทีา่จงยัังหวั
่งยืดนเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ
2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวติ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งระบบเชิงบูรณาการ
เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตที่คาดว่า
2559
2560
2561
ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่รบั ผิดชอบ
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการติดตั้งโปรแกรม เพื่อจัดเก็บข้อมูลหนังสือ ติดตั้งโปรแกรม
10,000
10,000
10,000 ร้อยละ 80
มีโปรแกรม
กองการศึกษา
ฐานข้อมูลห้องสมุดเทศบาล ห้องสมุดเทศบาลตาบล ฐานข้อมูลห้องสมุด
ของประชาชนที่ ฐานข้อมูลห้องสมุด
ตาบลจันจว้า
จันจว้า
เทศบาลตาบลจันจว้า
ได้ใช้ประโยชน์

2 โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
ภาษาต่างประเทศแก่ผู้นา เยาวชนกล้าแสดงออก
ชุมชนและประชาชนทั่วไป และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้
ภาษาต่างประเทศแก่
ผู้นาชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 80 ของ

ผู้นาชุมชนและ
ประชาชนทั่วไปมี
ความรู้ด้านภาษา

3 โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ

จัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา

50,000

50,000

50,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมการ
อบรมได้รับ
ประโยชน์

เพิ่มคุณภาพการ
กองการศึกษา
ปฏิบตั ิงานของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา

4 โครงการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมทักษะ
จัดกิจกรรมแข่งขัน
แข่งขันทักษะทางวิชาการ ประสบการณ์การเรียนรู้ ทักษะความสามารถทาง
ระดับปฐมวัย-ประถมศึกษา ด้านวิชาการของนักเรียน วิชาการของนักเรียน
ระดับปฐมวัยและ
ประถมศึกษา

50,000

50,000

50,000 ร้อยละ 80
นักเรียนแลกเปลี่ยน
ของนักเรียนที่ เรียนรู้และนาเสนอ
เข้าร่วมกิจกรรม ผลงานของตนเอง
ได้รับประโยชน์

กองการศึกษา

5 โครงการมัคคุเทศก์ในชุมชน เพื่อเสริมสร้างเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมอบรมการ
ประชาชนเป็นมัคุเทศก์เพื่อ
เป็นมัคคุเทศก์ในชุมชน
ต้อนรับนักท่องเที่ยวในการเข้า
เขตเทศบาลตาบลจันจว้า

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้
ประโยชน์

เด็กและเยาวชนสามารถ
เป็นมัคุเทศก์ เพื่อ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวใน
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

กองการศึกษา

1,000,000

1,000,000

เด็กนักเรียนมี

กอง
การศึกษา/
รร.ท. 1 ,รร.ท.
2ศพด.ทต.
จันจว้าศพด.
วัดสันหลวง
ใหม่

เพื่อฝึกอบรมครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

สู่ประชาคมอาเซียน

6 โครงการจัดหาอาหาร
กลางวันนักเรียน

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
จัดหาอาหารกลางวันที่มี
ประทานอาหารที่มี
คุณภาพให้เด็กนักเรียน
ประโยชน์และถูกสุขอนามัย สังกัดเทศบาลตาบลจันจ
ว้า

ผู้นาชุมชนและ
ประชาชนทั่วไปได้
ความรู้ด้านภาษา
ต่างประทศ

1,000,000 ร้อยละ 80 ของ

เด็กนักเรียนได้รับ โภชนาการที่ดี
ประโยชน์จาก
เหมาะสมกับวัย มี
โครงการจัดอาหาร
สุขภาพร่างกาย
กลางวัน

สมบูรณ์แข็งแรง

กองการศึกษา

จัดหาทุนการศึกษาและ
ปัจจัยพื้นฐานทางการ
ศึกษาให้เด็กนักเรียน
ยากจนและด้อยโอกาส

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ 80 ของ

8 โครงการครอบครัวอุ่นใจ เพื่อบริการความสะดวก จัดหารถโรงเรียนเพื่อ
กลับบ้านปลอดภัย ด้วยรถ ให้แก่นักเรียนในการไป – รับส่งนักเรียนสังกัด
โรงเรียน
กลับโรงเรียน
เทศบาลตาบลจันจว้า
ได้แก่ รร.ท.1, รร.ท.2,
ศพด.ทต.จันจว้า, ศพด.
วัดสันหลวงใหม่

1,000,000

1,000,000

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

24,000

24,000

24,000 ร้อยละ 80
ของบุคลากร
ทางการศึกษามี
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียน
การสอน

7 โครงการสงเคราะห์
ปัจจัยพื้นฐานเด็กนักเรียน
ยากจนและด้อยโอกาส

9 โครงการพัฒนาครูแกนนา

เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่
ขาดแคลน ให้ทั่วถึงและ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักเรียน

เพื่อพัฒนาแกนนาครูให้มี ส่งเสริมศักยภาพการ
คุณภาพและประสิทธิภาพ บริหารสถานศึกษา
ในการสอน
พนักงานครูเทศบาล
บุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียน

เด็กนักเรียนที่
ยากจนและด้อย
โอกาส ได้รับการ
ช่วยเหลือ

การจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนมี
คุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา

กอง
การศึกษา/
รร.ท. 1 ,รร.ท.
2ศพด.ทต.
จันจว้าศพด.
วัดสันหลวง
ใหม่

เด็กนักเรียนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กอง
การศึกษา/
รร.ท. 1 ,รร.ท.
2ศพด.ทต.
จันจว้าศพด.
วัดสันหลวง
ใหม่

บุคลากรทางการ
กอง
ศึกษามีความรู้และมี
การศึกษา/
ประสิทธิภาพในการ รร.ท. 1 ,รร.ท.
จัดการเรียนการสอน 2ศพด.ทต.
จันจว้าศพด.
วัดสันหลวง
ใหม่

10 โครงการปัจฉิมนิเทศ

เพื่อให้นักเรียนได้ราลึกถึง จัดกิจกรรมวันสาเร็จ
พระคุณครูอาจารย์และ การศึกษาให้เด็กนักเรียน
เกิดความรู้สึกผูกพันต่อ
เพื่อน รุ่นน้องและ
สถานศึกษา

20,000

20,000

20,000 ร้อยละ 80
ของนักเรียน
และบุคลากรใน
โรงเรียนได้รับ
ประโยชน์

จัดทาแผนการสอนส่ง
เข้าประกวด

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ 80
ของโรงเรียน
สังกัดเทศบาล
ตาบลจันจว้าได้
ประโยชน์

แผนการสอนมี
ประสิทธิภาพ ส่งผล
ให้การศึกษาของ
โรงเรียนมีคุณภาพ

กอง
การศึกษา/
รร.ท. 1 ,รร.ท.
2ศพด.ทต.
จันจว้าศพด.
วัดสันหลวง
ใหม่

12 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร เพื่อให้ครูมีการพัฒนาการ ส่งเสริมศักยภาพการ
ทางการศึกษา
เรียนการสอนที่มี
บริหารสถานศึกษา
-กิจกรรมอบรมครูผู้ดูแลเด็ก
ประสิทธิภาพ
พนักงานครูเทศบาล
-กิจกรรมเปิดโลกกว้างครู
บุคลากรทางการศึกษา
ปฐมวัย/ประถมวัย
ของโรงเรียน
-กิจกรรมครูมืออาชีพ

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ 80 ของ

บุคลากรทางการ

กอง
การศึกษา/
รร.ท. 1 ,รร.ท.
2ศพด.ทต.
จันจว้าศพด.
วัดสันหลวง
ใหม่

11 โครงการประกวด
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น การจัดทาแผนการสอน
ของครู

-กิจกรรมศึกษาดูงานมหกรรม
การศึกษาพัฒนาวิชาชีพครู

นักเรียนและบุคลากร
กอง
ในโรงเรียนมีความ
การศึกษา/
สนใจและมีส่วนร่วม รร.ท. 1 ,รร.ท.
ในการทากิจกรรมที่
2ศพด.ทต.
ทางโครงการจัดขึ้น
จันจว้าศพด.
วัดสันหลวง
ใหม่

บุคลากรทางการ ศึกษามีความรู้และมี
ศึกษามีความรู้และ
ประสิทธิภาพในการ
มีประสิทธิภาพใน
จัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียน
การสอน

13 โครงการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อปรับปรุงหลักสูตรการ ครูดาเนินการปรับปรุง
สถานศึกษา
จัดการศึกษาให้เป็นไป
หลักสูตรการจัด
ตามมาตรฐานการศึกษา การศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา

14 โครงการจัดกิจกรรมวัน
สาคัญทางการศึกษา
-วันไหว้ครู
-วันสุนทรภู่
-วันวิทยาสาตร์
-วันภาษไทย

40,000

40,000

40,000 ร้อยละ 80 ของ

การจัดการเรียนการ

กอง
การศึกษา/ร.ร.
เทศบาล 1ร.ร.
เทศบาล 2
ศพด.ทต.จันจว้า

100,000 ร้อยละ 80 ของ

นักเรียนมีส่วนร่วม/
เห็นความสาคัญใน
การจัดกิจกรรมวัน
สาคัญทางการศึกษา

กอง
การศึกษา/ร.ร.
เทศบาล 1ร.ร.
เทศบาล 2
ศพด.ทต.จันจ
ว้า ศพด.วัด
สันหลวงใหม่

การจัดการเรียน
สอนของโรงเรียนมี
การสอนของ
คุณภาพเป็นไปตาม
โรงเรียนมีคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา
เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา

เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วม/
เห็นความสาคัญในการจัด
กิจกรรมวันสาคัญที่
เกี่ยวกับการศึกษา

จัดกิจกรรมวันสาคัญที่
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
ของเด็กนักเรียนใน
โรงเรียน

100,000

100,000

15 โครงการอบรมวินัยครูและ เพื่อส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษาได้
ศึกษาเรียนรู้ระเบียบวินัย
เกี่ยวกับวิชาชีพครู

ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ได้ศึกษาเรียนรู้ระเบียบ
วินัยเกี่ยวกับวิชาชีพครู

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 80 ของ
การวัดผลเป็นไป
ตามมาตรฐาน
การศึกษา

16 โครงการพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน

พัฒนาปรับปรุงห้องสมุด
ของโรงเรียนให้ทนั สมัย

200,000

200,000

200,000 ร้อยละ 80 ของ
การพัฒนา
ห้องสมุด
โรงเรียนให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้

เพื่อสร้างบรรยากาศให้
เอื้อต่อการเรียนรู้

นักเรียน ได้รับ
ประโยชน์จาก
โครงการจัด
กิจกรรมวันสาคัญ
ทางการศึกษา

ครูและบุคลากร
กองการศึกษา
ทางการศึกษามีความ
ตระหนักในระเบียบ
วินัยมากยิ่งขึ้น
การจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนมี
คุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา

กอง
การศึกษา/
รร.ท. 1, รร.ท.
2 ศพด.ทต.
จันจว้า ศพด.
วัดสันหลวง
ใหม่

17 โครงการพัฒนาการบริหาร เพื่อพัฒนากิจกรรมการ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน เรียนการสอนทั้งในระบบ
การพัฒนาท้องถิ่น
นอกระบบและตาม
(SBMLD)
อัธยาศัย

จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนทั้งในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย
ให้เด็กนักเรียน

2,000,000

2,000,000

2,000,000 ร้อยละ 80 ของ

คณะกรรมการ

การพัฒนาการ
สถานศึกษา
บริหารโดยใช้
ผู้ปกครองและชุมชน
โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการ

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

พัฒนาสถานศึกษา

18 โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่นดีเด่น (SBMLD)

เพื่อพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนทั้งในระบบ
นอกระบบและตาม
อัธยาศัย

จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนทั้งในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย
ให้เด็กนักเรียน

500,000

19 โครงการค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน

เพื่อพัฒนาทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศ ด้าน
การแสดงออกและด้าน
ภาษาต่างประเทศ

พัฒนาทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศ ด้าน
การแสดงออกและด้าน
ภาษาต่างประเทศ

100,000

ร้อยละ 80 ของ
การพัฒนาการ
บริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น

100,000

100,000 ร้อยละ 80 ของ
การยกระดับ
คุณภาพการ
เรียนรู้มุ่งสู่
อาเซียน

คณะกรรมการ
กอง
สถานศึกษา
การศึกษา/ร.ร.
ผู้ปกครองและชุมชน เทศบาล 1ร.ร.
มีส่วนร่วมในการ
เทศบาล 2
พัฒนาสถานศึกษา

การจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนมี
คุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา

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

20 โครงการพัฒนาศูนย์การ
เรียนอาเซียนศึกษา

เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียน มีศูนย์การเรียนอาเซียน
อาเซียนศึกษาในโรงเรียน ศึกษาในโรงเรียน

100,000

100,000

21 โครงการยกระดับคุณภาพ
การเรียนรู้มุ่งสู่อาเซียน

เพื่อพัฒนาทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศ ด้าน
การแสดงออกและด้าน
ภาษาต่างประเทศ

พัฒนาทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศ ด้าน
การแสดงออกและด้าน
ภาษาต่างประเทศ

20,000

20,000

20,000 ร้อยละ 80ของ
นักเรียนมีทกั ษะ
การใช้ภาษาต่าง
ประเทศ

การจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนมี
คุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา

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

22 โครงการค่าใช้จ่ายในการ เพื่อส่งเสริมการจัด
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ กิจกรรมเสริมประสบการณ์
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

จัดหาวัสดุอุปกรณ์การ
เรียนการสอน (หนังสือ
เสริมประสบการณ์
สาหรับเด็กปฐมวัย)

1,000,000

1,000,000

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

การจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนมี
คุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา

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

23 โครงการศูนย์การเรียนรู้
เด็กปฐมวัย

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เด็ก
ปฐมวัย

50,000

50,000

50,000 ร้อยละ 80 เด็ก

การจัดการเรียนการ

กอง
การศึกษา/ร.ร.
เทศบาล 1

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ตรง

100,000 ร้อยละ 80
ครูและนักเรียนได้ใช้
กอง
ได้รับประโยชน์ เป็นแหล่งเรียนรู้
การศึกษา/ร.ร.
จากศูนย์การ
อาเซียนศึกษา
เทศบาล 1
เรียนรู้
ร.ร. เทศบาล 2

นักเรียนได้รับ
สอนของโรงเรียนมี
ประโยชน์จากศูนย์
คุณภาพเป็นไปตาม
การเรียนรู้

มาตรฐานการศึกษา

24 โครงการพัฒนา
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพการ
การปฎิบตั ิงานครูและ
ปฎิบตั ิงานครูและบุคลากร บุคลากรทางการศึกษา
ทางการศึกษา

จัดกิจกรรมพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฎิบตั ิงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

50,000

50,000

50,000 ร้อยละ 80
เป็นประโยชน์
ต่อการศึกษา
และพัฒนาเด็ก

เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบตั ิงานของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

กองการศึกษา

25 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้
ในโรงเรียน
เรียนรู้ที่หลากหลาย

พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน

50,000

50,000

50,000 ร้อยละ 80 เด็ก
นักเรียนได้รับ
ประโยชน์จาก
การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน

การจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนมี
คุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา

กอง
การศึกษา/ร.ร.
เทศบาล 1
ร.ร.เทศบาล2
กรมส่งเสริมฯ

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 80
ของนักเรียน
และครูได้
ประโยชน์

ครู/บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน
ได้รับความรู้ทกั ษะ
ประสบการณ์ด้าน
วิชาการ

กองการศึกษา

100,000

100,000 ร้อยละ 80
เด็กนักเรียนได้
ประโยชน์จาก
โครงการ

26 โครงการเปิดโลกวิชาการ
เทศบาลตาบลจันจว้า

เพื่อเปิดโลกแห่งการ
จัดกิจกรรมเปิดโลกแห่ง
เรียนรู้ด้านวิชาการแก่ครู การเรียนรู้ด้านวิชาการ
และนักเรียน
แก่ครูและนักเรียน

27 โครงการจัดการเรียนการ
สอน(รายหัว)สาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลจันจว้าและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดสันหลวง
ใหม่

เพื่อให้จัดการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ

จัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ

100,000

28 โครงการค่าปัจจัยพื้นฐาน
สาหรับนักเรียนยากจน

เพื่อสงเคราะห์
มีปจั จัยพื้นฐานสาหรับ
ปัจจัยพื้นฐานสาหรับเด็ก เด็กนักเรียนที่ยากจน
นักเรียนที่ยากจน

30,000

-

-

ร้อยละ 80
เด็กนักเรียนได้
ประโยชน์จาก
โครงการ

นักเรียนได้พฒ
ั นาสื่อ ศพด.เทศบาล
การเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น ตาบลจันจว้า
ศพด.วัดสัน
หลวงใหม่
กรม
ส่งเสริมฯ
นักเรียนมีคุณภาพ
ชีวติ ที่ดีขึ้น

กองการศึกษา
ร.ร.เทศบาล 2
กรมส่งเสริมฯ

29 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
รักการอ่าน

เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่า จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
และพัฒนาทักษะด้าน
อ่านหนังสือของเด็ก
ภาษาไทยที่ถูกต้อง
นักเรียน

100,000

100,000

30 โครงการสารวจข้อมูลเด็ก
ด้อยโอกาส

เพื่อสารวจข้อมูลเด็ก
จัดกิจกรรมสารวจข้อมูล
นักเรียนด้อยโอกาสในเขต เด็กนักเรียนด้อยโอกาส
เทศบาลตาบลจันจว้า
ในเขตเทศบาลตาบล
จันจว้า

50,000

50,000

50,000 ร้อยละ 80ของ ได้ข้อมูลเด็กด้อย
กองการศึกษา
กองศึกษาได้
โอกาสในเขต
ประโยชน์จาก เทศบาลตาบลจันจว้า
การสารวจข้อมูล
เด็กด้อยโอกาส

31 โครงการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนโดยการมีส่วน
ร่วมของครู ชุมชน และ
นักเรียน

เพื่อพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนโดยการมีส่วน
ร่วมของครู ชุมชน และ
นักเรียน

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 80
มีการเรียนการสอน
ของการพัฒนา ประสิทธิภาพมาก
สื่อการเรียนการ ยิ่งขึ้น
สอนได้
ประสิทธิภาพ

ร.ร.เทศบาล 1
ร.ร.เทศบาล 2

32 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พฒ
ั นา ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เด็กเล็ก

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 80 ครู ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
ผู้ดูแลเด็กได้รับ เด็กของศูนย์พฒ
ั นา
การพัฒนา
เด็กเล็กปฏิบตั ิงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

ศพด.ทต.จันจ
ว้า ศพด.วัด
สันหลวงใหม่

33 โครงการโรงเรียนสามวัย

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อัน จัดกิจกรรมสร้าง
ดีระหว่างเด็ก วัยรุ่น และ ความสัมพันธ์สมาชิกใน
วัยชรา
ครอบครัว

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 80 เด็ก ประชาชนวัยเด็ก
วัยรุ่น และวัย วัยรุ่น วัยชรา ได้ทา
ชรา ได้รับ
กิจกรรมร่วมกัน
ประโยชน์จาก
โรงเรียนสามวัย

กอง
การศึกษา/ร.ร.
เทศบาล 1
ศพด.ทต.จันจ
ว้า ศพด.วัด
สันหลวงใหม่

มีสื่อการเรียนการสอน
โดยการมีส่วนร่วมของครู
ชุมชน และนักเรียน

100,000 ร้อยละ 80
นักเรียนมีทกั ษะ
ด้านภาษาไทยที่
ถูกต้อง

นักเรียนชอบอ่าน
กอง
หนังสือ มีนิสัยรักการ การศึกษา/ร.ร.
อ่าน เห็นคุณค่าของ เทศบาล 1ร.ร.
ภาษาไทย
เทศบาล 2
กรมส่งเสริมฯ

34 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบ้านกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ครู ศพด. สังกัดเทศบาล
ตาบลจันจว้า 2 ศูนย์
ออกเยี่ยมบ้านเด็กเรียน
ในสังกัดทุกคน

35 โครงการสื่อสัมพันธ์
เพื่อส่งเสริมการจัดพัฒนา จัดทาสมุดบันทึก
สถานศึกษาและผู้ปกครอง การศึกษาโดยผู้ปกครองมี พฤติกรรมนักเรียนให้
ส่วนร่วม
ผู้ปกครองของนักเรียน
ศพด.สังกัด ทต.จันจว้า

15,000

15,000

15,000 ร้อยละ 80 ของ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบ้าน กับ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็ก

5,000

5,000

5,000 ร้อยละ 80 เด็ก

นักเรียนได้รับความ
ดูแลและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องทุกคนโดย
ความร่วมมือระหว่าง
ครูและผู้ปกครอง

กอง
การศึกษา/
ศพด.ทต.จันจ
ว้า ศพด.วัด
สันหลวงใหม่

10,000 ร้อยละ 90 มี
พื้นที่สีเขียว
เพิ่มขึ้นและลด
ภาวะโลกร้อน

เพิ่มพื้นที่สีเขียว
ให้กับศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กมากขึ้น

กอง
การศึกษา/
ศพด.ทต.จันจ
ว้า ศพด.วัด
สันหลวงใหม่

1,000 ร้อยละ 80 เด็ก นักเรียนได้มีความรู้
นักเรียนได้
เกีย่ วกับกลุ่มอาเซียน
เตรียมพร้อมเข้า
สู่ประชาคม
อาเซียน

กอง
การศึกษา/
ศพด.ทต.จันจ
ว้า ศพด.วัด
สันหลวงใหม่

36 โครงการสวนพฤกษาน่ารู้

เพื่อมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมาก จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
ขึ้นและลดภาวะโลกร้อน และการลดภาวะโลกร้อน
ให้นักเรียน ศพด.สังกัด
เทศบาลตาบลจันจว้า

10,000

10,000

37 โครงการอาเซียนศึกษา

เพื่อให้เด็กได้เตรียมความ จัดกิจกรรมส่งเสริม
พร้อมเพื่อปรับตัวในการ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้นักเรียน ศพด.สังกัด
เทศบาลตาบลจันจว้า

1,000

1,000

38 โครงการอินเทอร์เน็ต
โรงเรียน/WiFi

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
อินเทอร์เน็ตโรงเรียน

10,000

10,000

เป็นค่าใช้จ่าย
อินเทอร์เน็ตโรงเรียน

นักเรียนได้รับ
ประโยชน์จาก การ
สื่อสัมพันธ์
สถานศึกษาและ
ผู้ปกครอง

นักเรียนได้รับความ
กอง
ดูแลรู้ถึงปัญหาและ การศึกษา/ร.ร.
พัฒนาทุกคนโดย
เทศบาล1 ร.ร.
ความร่วมมือระหว่าง
เทศบาล2
ผู้ปกครอง
ศพด.ทต.จันจ
ว้า ศพด.วัด
สันหลวงใหม่

10,000 ร้อยละ 80 ครู พัฒนาระบบ
และนักเรียนได้ อินเทอร์เน็ตมี
ประโยชน์
ประสิทธิภาพ

ร.ร.เทศบาล 1
ร.ร.เทศบาล 2

39 โครงการสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อปลูกฝังสร้างจิตสานึก
โรงเรียน ( อุดหนุนร.ร. ให้นักเรียนมีความรักและ
จันจว้าวิทยาคม)
เห็นคุณค่าของพืชพรรณ
ไม้และรวบรวมตัวอย่าง
ข้อมูลพรรณไม้

ปลูกฝังสร้างจิตสานึกให้
นักเรียนมีความรักและ
เห็นคุณค่าของพืชพรรณ
ไม้และรวบรวมตัวอย่าง
ขัอมูลพรรณไม้

15,000

-

-

ร้อยละ 80 ครู นักเรียนได้รับ
และนักเรียนได้ ประสบการณ์ตรง
ประโยชน์
จากการเรียนรู้งาน
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

กองศึกษา /
ร.ร.จันจว้า
วิทยาคม

40 โครงการส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านห้องสมุด ( อุด
หนุนร.ร.จันจว้าวิทยาคม)

นักเรียน บุคลากรใน
โรงเรียนและชุมชนมี
นิสัยรักการอ่านและ
การศึกษาค้นคว้า

20,000

-

-

ร้อยละ 80 ครู มีหนังสืออ่านเพิ่มเติม
และนักเรียนได้ ในห้องสมุดเพิ่มมาก
ประโยชน์
ขึ้นและนักเรียนมี
นิสัยรักการอ่าน

กองศึกษา /
ร.ร.จันจว้า
วิทยาคม

นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายของโรงเรียน

30,000

-

-

ร้อยละ 80 ครู นักเรียนมีทกั ษะการ
และนักเรียนได้ ทางานรักการทางาน
ประโยชน์
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต

กองศึกษา /
ร.ร.จันจว้า
วิทยาคม

40,000

-

-

ร้อยละ 80 ครู นักเรียนมีความรู้เข้าใจ
กองศึกษา /
ในปรั
ช
ญาเศรษฐกิ
จ
และนักเรียนได้
ร.ร.จันจว้า
พอเพียงมีแผนการจัดการ
ประโยชน์
วิทยาคม

เพื่อจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนให้มีบรรยากาศ
การเรียนรู้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน
บุคลากรในโรงเรียนและ
ชุมชน

41 โครงการส่งเสริมการ
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะอาชีพ
ประกอบอาชีพอิสระ
และเป็นแนวทางการ
นักเรียนหนึ่งคนหนึ่งอาชีพ ประกอบอาชีพอิสระ
(อุดหนุนร.ร.จันจว้าวิทยาคม)
42 โครงการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา ( อุดหนุน ร.ร.
จันจว้าวิทยาคม)

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ครูผู้สอน และนักเรียน
ความเข้าใจปรัชญา
โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ทุกคน
สามารถนาแนว
พระราชดาริมาประยุกตใช้
ในชีวติ ประจาวันได้

43 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้
นักเรียน ( อุดหนุน ร.ร. แสดงความรู้
จันจว้าวิทยาคม)
ความสามารถทางวิชาการ
และเข้าแข่งขันทักษะทาง
วิชาการในระดับต่าง ๆ ได้

นักเรียนร้อยละ 50 ได้
เข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการในระดับ
ต่าง ๆ

เรียนรู้ที่สอดแทรกหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และนามาประยุกต์ใช้ได้

40,000

-

-

ร้อยละ 80 ครู นักเรียนสามารถเข้า
และนักเรียนได้ ร่วมแข่งขันทักษะ
ประโยชน์
ทางวิชาการในระดับ
ต่าง ๆ และได้รับ
รางวัลมีพฒ
ั นาการ
เรียนรู้ที่ดี

กองศึกษา /
ร.ร.จันจว้า
วิทยาคม

44 โครงการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
(อุดหนุนร.ร.ไทยรัฐวิทยา
86)

เพื่อยกระดับการเรียนการ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
สอนและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ทางการเรียนกลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษในระดับดี
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

80,000

-

-

ร้อยละ 80 ครู ยกระดับผลสัมฤทธิ์
และนักเรียนได้ ทางการเรียนของ
ประโยชน์
นักเรียนให้สูงขึ้น

กองศึกษา /
ร.ร.ไทยรัฐ
วิทยา 86

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

เพื่อจัดสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนให้ส่งผลถึงการมี
สุขภาพอนามัยที่ดีต่อ
นักเรียน

นักเรียนของโรงเรียน
ร้อยละ 100 มี
คุณลักษณะนิสัยที่ดีด้าน
ปฏิบตั ิตามหลัก
สุขลักษณะ

30,000

-

-

ร้อยละ 80 ครู นักเรียนมี
และนักเรียนได้ คุณลักษณะนิสัยที่พงึ
ประโยชน์
ประสงค์ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา

กองศึกษา /
ร.ร.ไทยรัฐ
วิทยา 86

46 โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระ
ภาษาอังกฤษ(อุดหนุน ร.ร.
บ้านกิ่วพร้าว)

เพื่อยกระดับการเรียนการ นักเรียนโรงเรียนบ้านกิ่ว
สอนและผลสัมฤทธิ์
พร้าวทุกคน
ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

19,000

-

-

ร้อยละ 80 ครู นักเรียนได้รับความรู้
และนักเรียนได้ มีคุณภาพยกระดับ
ประโยชน์
ผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนของนักเรียนน
ให้สูงขึ้น

กองศึกษา /
ร.ร.บ้านกิ่ว
พร้าว

47 โครงการพัฒนาการใช้
Taplet เพื่อจัดการเรียน
การสอน( อุดหนุน ร.ร.
บ้านป่าบงฯ)

เพื่อพัฒนาการใช้ Tablet โรงเรียนใช้ Tablet
เพื่อการจัดการเรียนการ จัดการเรียนการสอนได้
สอน
อย่างมีคุณภาพ

15,000

-

-

ร้อยละ 80 ครู นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ กองศึกษา /
และนักเรียนได้ ทางการเรียนที่สูงขึ้น ร.ร.บ้านป่าบงฯ
ประโยชน์

48 โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้สู่โลกกว้าง
( อุดหนุนร.ร.บ้านแม่คาฝั่ง
หมิ่น)

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
จากสถานที่จริงทาให้
ได้รับประสบการณ์ตรง
และเรียนรู้ได้อย่างมี
ความสุข

30,000

-

-

ร้อยละ 80 ครู นักเรียนได้เรียนรู้
กองศึกษา /
และนักเรียนได้ จากสถานที่จริงทาให้ ร.ร.บ้านแม่คา
ประโยชน์
มีประสบการณ์การ
ฝั่งหมิ่น
เรียนรู้เพิ่มขึ้น
สามารถนาความรู้มา
พัฒนาใช้ได้

นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่
คาฝั่งหมิ่นทุกคน

49 โครงการจัดซื้อหนังสาหรับ เพื่อให้หอ้ งสมุดมีหนังสือที่
ห้องสมุดโรงเรียน ( อุด เพียงพอและหลากหลาย
หนุนร.ร.บ้านแม่คาฝั่งหมิ่น) ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
และเป็นแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน

นักเรียน ครู บุคลากรใน
โรงเรียนและชุมชนมี
นิสัยรักการอ่านและ
การศึกษาค้นคว้า

30,000

-

-

ร้อยละ 80 ครู นักเรียน ครู บุคลากร กองศึกษา /
และนักเรียนได้ ในโรงเรียนและ
ร.ร.บ้านแม่คา
ประโยชน์
ชุมชนมีนิสัยรักการ
ฝั่งหมิ่น
อ่านและการศึกษา
ค้นคว้า

50 โครงการเตรียมความพร้อม เพื่อให้นักเรียนทุกคนมี นักเรียนโรงเรียนบ้าน
สู่อาเซียน (อุดหนุนร.ร.
ความพร้อมในการเตรียม ห้วยน้ารากทุกคน
บ้านห้วยน้ารากฯ)
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
และนาองค์ความรู้มาใช้ได้
ในชีวติ ประจาวัน

25,000

-

-

ร้อยละ 80 ครู นักเรียนทุกคนมี
และนักเรียนได้ ความพร้อมในการ
ประโยชน์
เตรียมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนใน
ทุกด้าน

กองศึกษา /
ร.ร.บ้านห้วย
น้ารากฯ

51 โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ เพื่อสร้างพัฒนาครู
อาเซียน (อุดหนุนร.ร.บ้าน บุคลากรของโรงเรียน มี
ห้วยน้ารากฯ)
ความพร้อมในการเตรียม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนได้รับ
การพัฒนาเพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

68,000

-

-

ร้อยละ 80 ครู ครูและบุคลากรทางการ
และนักเรียนได้ ศึกษาของโรงเรียนเกิด
ความตระหนักพึงพอใจ
ประโยชน์

กองศึกษา /
ร.ร.บ้านห้วย
น้ารากฯ

52 โครงการพัฒนาและจัดหา
หนังสือและสื่ออุปกรณ์
ประจาห้องสมุด ICT
(อุดหนุน ร.ร.บ้านห้วยน้า
รากฯ)

เพื่อให้มีหอ้ งสมุดที่ได้
มีหอ้ งสมุดที่ได้มาตรฐาน
มาตรฐาน มีหน้งสือสื่อ มีหนังสือ สื่อ และ
และครุภณ
ั ฑ์ที่พอเพียง ครุภณ
ั ฑ์ที่พอเพียง
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
อย่างเต็มศักยภาพ

88,000

-

-

ร้อยละ 80 ครู ได้ส่งเสริมและ
และนักเรียนได้ พัฒนาผู้เรียนอย่าง
ประโยชน์
เต็มศักยภาพ

กองศึกษา /
ร.ร.บ้านห้วย
น้ารากฯ

53 โครงการอาหารดี ชีวมี ีสุข
(อุดหนุนร.ร.บ้านห้วยน้า
รากฯ)

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ภาวะโภชนาการที่
เหมาะสมกับวัยสามารถ
ปฏิบตั ิตามสุขบัญญัติได้
อย่างถูกต้อง

50,000

-

-

ร้อยละ 80 ครู นักเรียนมีสุขภาพกาย กองศึกษา /
และนักเรียนได้ สุขภาพใจที่ดี
ร.ร.บ้านห้วย
ประโยชน์
สามารถเรียนรู้และมี
น้ารากฯ
ผลการเรียนที่ดีมาก
ยิ่งขึ้น

นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ห้วยน้ารากทุกคน

และได้รับการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน

54 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง
(อุดหนุนร.ร.บ้านห้วยน้า
รากฯ)

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
นักเรียนระดับประถม
ความรู้และประสบการณ์ ศึกษาปีที่ 4 - 6 และ
สร้างจิตสานึกรักบ้านเกิด ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นของโรงเรียน
บ้านห้วยน้าราก

30,000

-

-

ร้อยละ 80 ครู นักเรียนได้เรียนรู้
และนักเรียนได้ จากสถานที่จริงทาให้
ประโยชน์
มีประสบการณ์การ
เรียนรู้เพิ่มขึ้นและ
เกิดจิตสานึกรักบ้าน
เกิดของตนเอง

กองศึกษา /
ร.ร.บ้านห้วย
น้ารากฯ

55 โครงการพัฒนาการเรียนรู้
ICT (อุดหนุน ร.ร.บ้านกิ่ว
พร้าว)

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
ICT อย่างมีคุณภาพ
สามารถค้นคว้าเรียนรู้
จากสื่อคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต

14,000

-

-

ร้อยละ 80
นักเรียนได้
ประโยชน์

นักเรียนได้ความรู้
จากวิทยากรในการ
เรียนรู้ ICTอย่างมี
คุณภาพและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักเรียนให้สูงขึ้น

กองศึกษา/
ร.ร.บ้านกิ่ว
พร้าว

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

เพื่อพัฒนาและเตรียม
นักเรีนโรงเรียนบ้านกิ่ว
ความพร้อมเยาวชนในวัย พร้าวทุกคน
เรียนให้มีความรู้ภาษา
อาเซียน 10 ภาษาตาม
ศักยภาพตนเองเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

71,000

-

-

ร้อยละ 80
นักเรียนได้
ประโยชน์

นักเรียนได้ความรู้
ภาษาอาเซียนอย่างมี
คุณภาพยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนของนักเรียนให้
สูงขึ้น

กองศึกษา/
ร.ร.บ้านกิ่ว
พร้าว

57 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (อุดหนุน ร.ร.บ้าน
ป่าบงฯ)

เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียน

50,000

-

-

ร้อยละ 80
นักเรียนได้
ประโยชน์

จัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา

กองศึกษา/
ร.ร.บ้านป่าบงฯ

นักเรียนเรียนรู้จาก
สื่อคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตอย่างมี
ความสุข

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นและ
ยกระดับมาตรฐาน
การศึกษา

58 โครงการเข้าค่ายคณิตศาตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการ
เรียนคณิตศาสตร์ที่มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้นและทาให้การ
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 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
การเรียนภาษาอังกฤษ
ทางการเรียนสูงขึ้นและ
ยกระดับมาตรฐาน
การศึกษา

30,000

30,000

30,000 ร้อยละ 80
นักเรียนได้
ประโยชน์

จัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา

กองศึกษา
ร.ร.เทศบาล 2

60 โครงการเข้าค่าย
วิทยาศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนมีทกั ษะ
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นและ
ยกระดับมาตรฐาน
การศึกษา

30,000

30,000

30,000 ร้อยละ 80
นักเรียนได้
ประโยชน์

จัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา

กองศึกษา
ร.ร.เทศบาล 2

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นและ
ยกระดับมาตรฐาน
การศึกษา

30,000

30,000

30,000 ร้อยละ 80
นักเรียนได้
ประโยชน์

จัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา

กองศึกษา
ร.ร.เทศบาล 2

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 80
นักเรียนได้
ประโยชน์

จัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา

สานักปลัด

61 โครงการเข้าค่ายภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนมีทกั ษะ
พื้นฐานทางภาษาไทย

62 สนับสนุนศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียน ต.จันจว้าใต้

เพื่อส่งเสริมการเรียนการ อุดหนุนศูนย์การศึกษา
สอนของศูนย์การศึกษา นอกโรงเรียน ต.จันจว้าใต้
นอกโรงเรียน

63 โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ
เพื่อสร้างแหล่งการเรียนรู้
(คณิต,ภาษไทย,
ทางด้านวิชาการที่
วิทยาศาสตร์,อังกฤ)
สามารถจัดการเรียนรู้
ด้วยตนเองเป็นรายบุคคล
เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนที่ต่าให้มีศักยภาพ
การเรียนที่ดียิ่งขึ้น

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นและ
ยกระดับมาตรฐาน
การศึกษา

64 โครงการจัดหาอาหารเสริม เพื่อให้นักเรียนได้รับ
จัดหาอาหารกลางวันที่มี
(นม) เด็กนักเรียน
ประทานอาหารที่มี
คุณภาพให้เด็กนักเรียน
ประโยชน์และถูกสุขอนามัย สังกัดเทศบาลตาบลจันจ
ว้า

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ 80
นักเรียนได้
ประโยชน์

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ร้อยละ 80 ของ

จัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา

กองศึกษา
ร.ร.เทศบาล 2

เด็กนักเรียนมี

กอง
การศึกษา/
รร.ท. 1 ,รร.ท.
2ศพด.ทต.
จันจว้าศพด.
วัดสันหลวง
ใหม่

เด็กนักเรียนได้รับ โภชนาการที่ดี
ประโยชน์จาก
เหมาะสมกับวัย มี
โครงการจัดอาหาร
สุขภาพร่างกาย
กลางวัน

สมบูรณ์แข็งแรง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน
2.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตที่คาดว่า
2559
2560
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
1 โครงการคนจันจว้าฮักตัว เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ จัดกิจกรรมรณรงค์
5,000
5,000
เมือง
สืบสานศาสนา ประเพณี อนุรักษ์การใช้อักษร
วัฒนธรรมท้องถิ่น
เมืองล้านนา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

2561
(บาท)
5,000 ร้อยละ80ของ ประเพณีวฒ
ั นธรรม
คนจันจว้าฮักตัว ท้องถิ่นดารงอยู่และ
เมืองได้ประโยชน์ สืบทอดตลอดไป

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
กองการศึกษา

2 โครงการกิจกรรมวันครู

เพื่อสร้างความสามัคคี
ระหว่างครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

3 โครงการประเพณีลอย
กระทง

20,000

20,000

20,000 ร้อยละ80ครู
และบุคลากรมี
กิจกรรมวันครู
และสร้างความ
สามัคคี

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ จัดกิจกรรมประเพณี
สืบสานศาสนา ประเพณี ลอยกระทง
วัฒนธรรมท้องถิ่น

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ประเพณีวฒ
ั นธรรม
ท้องถิ่นดารงอยู่และ
สืบทอดตลอดไป

กองการศึกษา

4 โครงการจัดงานวันพ่อ
แห่งชาติ

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ จัดกิจกรรมงานวันพ่อ
สืบสานศาสนา ประเพณี แห่งชาติ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ประเพณีวฒ
ั นธรรม
ท้องถิ่นดารงอยู่และ
สืบทอดตลอดไป

กองการศึกษา

5 โครงการจัดงานวันแม่
แห่งชาติ

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ จัดกิจกรรมงานวันแม่
สืบสานศาสนา ประเพณี แห่งชาติ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ80
ประเพณีวฒ
ั นธรรม
ส่งเสริมให้มีการ ท้องถิ่นดารงอยู่และ
จัดกิจกรรมวัน สืบทอดตลอดไป
แม่แห่งชาติ

กองการศึกษา

6 โครงการประเพณีสงกรานต์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ จัดกิจกรรมประเพณี
สืบสานศาสนา ประเพณี สงกรานต์
วัฒนธรรมท้องถิ่น

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ประเพณีวฒ
ั นธรรม
ท้องถิ่นดารงอยู่และ
สืบทอดตลอดไป

กองการศึกษา

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ80ของ
เด็กและเยวชน
ได้มีคุณธรรม
และจริยธรรม

ประเพณีวฒ
ั นธรรม
ท้องถิ่นดารงอยู่และ
สืบทอดตลอดไป

กองการศึกษา

7 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม แก่เด็กและ
เยาวชน

จัดกิจกรรมวันครู

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ จัดกิจกรรมอบรม
สืบสานศาสนา ประเพณี คุณธรรม จริยธรรม แก่
วัฒนธรรมท้องถิ่น
เด็กและเยาวชน

ครูและบุคลากร
กองการศึกษา
ทางการศึกษามีความ
สามัคคีร่วมกัน

8 โครงการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ จัดกิจกรรมสัปดาห์
สัปดาห์ส่งเสริม
สืบสานศาสนา ประเพณี ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาเนื่องในวัน วัฒนธรรมท้องถิน่
เนื่องในวันวิสาขบูชา
วิสาขบูชา

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ80
ส่งเสริมให้จัด
กิจกรรม
พระพุทธศาสนา
เนื่องวันวิสาขบูชา

เผยแพร่หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น

กองการศึกษา

9 โครงการหล่อเทียนพรรษา เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ จัดกิจกรรมหล่อเทียน
สืบสานศาสนา ประเพณี พรรษา
วัฒนธรรมท้องถิ่น

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ประเพณีวฒ
ั นธรรม
ท้องถิ่นดารงอยู่และ
สืบทอดตลอดไป

กองการศึกษา

10 โครงการปฏิบตั ิธรรม 5
ธันวามหาราช

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ จัดกิจกรรมปฏิบตั ิธรรม
สืบสานศาสนา ประเพณี 5 ธันวามหาราช
วัฒนธรรมท้องถิ่น

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่
ปฏิบตั ิธรรม 5
ธันวามหาราช

ประเพณีวฒ
ั นธรรม
ท้องถิ่นดารงอยู่และ
สืบทอดตลอดไป

กองการศึกษา

11 โครงการสรงน้าพระธาตุวดั เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ จัดกิจกรรมสรงน้าพระ
ในเขตเทศบาล
สืบสานศาสนา ประเพณี ธาตุวดั ในเขตเทศบาล
ตาบล จันจว้าทั้ง 13 วัด วัฒนธรรมท้องถิน่
ตาบลจันจว้าทั้ง 13 วัด

20,000

20,000

20,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ประเพณีวฒ
ั นธรรม
ท้องถิ่นดารงอยู่และ
สืบทอดตลอดไป

กองการศึกษา

12 โครงการสืบชะตาแม่น้าจัน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ จัดกิจกรรมสืบชะตา
และแม่น้าคา
สืบสานศาสนา ประเพณี แม่น้าจันและแม่น้าคา
วัฒนธรรมท้องถิ่น

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ประเพณีวฒ
ั นธรรม
ท้องถิ่นดารงอยู่และ
สืบทอดตลอดไป

กองการศึกษา

13 โครงการจัดมหกรรม
วัฒนธรรมอาเภอแม่จัน

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ประเพณีวฒ
ั นธรรม
ท้องถิ่นดารงอยู่และ
สืบทอดตลอดไป

กองการศึกษา

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ จัดงานมหกรรม
สืบสานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมอาเภอแม่จัน
วัฒนธรรมท้องถิ่น

14 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสาหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

เพื่อส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมสาหรับ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

จัดกิจกรรมอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
สาหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ80ของ ครูและบุคลากร
กองการศึกษา
ครูและบุคลากร ทางการศึกษามีความ
ทางการศึกษา ตระหนักในคุณธรรม
ได้ประโยชน์
จริยธรรม

15 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน

เพื่อส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
สาหรับนักเรียน

จัดกิจกรรมอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ80ของ
นักเรียนได้
คุณธรรม
จริยธรรม

16 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ อุดหนุนงบประมาณให้
แก่สภาวัฒนธรรมตาบล
สืบสานศาสนา ประเพณี สภาวัฒนธรรมตาบล
จันจว้า
วัฒนธรรมท้องถิน่
จันจว้า

40,000

40,000

40,000 ร้อยละ 80 ของ ประเพณีวฒ
ั นธรรม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ท้องถิ่นดารงอยู่และ
สืบทอดตลอดไป

กองการศึกษา

17 โครงการสืบค้นสื่อความ
เป็นมา "คนจันจว้า"

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ อุดหนุนงบประมาณให้
สืบสานศาสนา ประเพณี สภาวัฒนธรรมตาบล
วัฒนธรรมท้องถิ่น
จันจว้า

20,000

20,000

20,000 ร้อยละ80ของ
คนจันจว้าได้
ประโยชน์

ประเพณีวฒ
ั นธรรม
ท้องถิ่นดารงอยู่และ
สืบทอดตลอดไป

กองการศึกษา

18 โครงการมรดกภูมิปญ
ั ญา
"ผญ๋าคนจันจว้า"

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ จัดกิจกรรมมรดกภูมิ
สืบสานศาสนา ประเพณี ปัญญา "ผญ๋าคนจันจว้า"
วัฒนธรรมท้องถิ่น

20,000

20,000

20,000 ร้อยละ80
ส่งเสริมให้
อนุรักษ์มรดก
ภูมิปญ
ั ญาผญ๋า
คนจันว้า

ประเพณีวฒ
ั นธรรม
ท้องถิ่นดารงอยู่และ
สืบทอดตลอดไป

กองการศึกษา

19 โครงการมรดกภูมิปญ
ั ญา
สมาคม "คนยอง"

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ จัดกิจกรรมมรดกภูมิ
สืบสานศาสนา ประเพณี ปัญญาสมาคม "คนยอง"
วัฒนธรรมท้องถิ่น

20,000

20,000

20,000 ร้อยละ80
ประเพณีวฒ
ั นธรรม
ส่งเสริมให้
ท้องถิ่นดารงอยู่และ
อนุรักษ์มรดก สืบทอดตลอดไป
ภูมิปญ
ั ญา
สมาคม คนยอง

กองการศึกษา

นักเรียนทุกคนรู้จัก
สามัคคีได้บาเพ็ญ
ประโยชน์ร่วมกัน

กองการศึกษา

20 โครงการจัดกิจกรรมวัน
เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วม/
สาคัญของชาติ
เห็นความสาคัญในการจัด
-วันพ่อ
กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ มี
-วันแม่
ความรัก เทิดทูนสถาบัน
-วันเข้าพรรษา
- ชาติ ศาสนา
วันเด็กแห่งชาติ
พระมหากษัตริย์และ
สถาบันครอบครัว

จัดกิจกรรมวันสาคัญ
ของชาติ ศาสนา และที่
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
ของเด็กนักเรียนใน
โรงเรียน

30,000

30,000

30,000 ร้อยละ80ของ
นักเรียนได้มี
กิจกรรมวัน
สาคัญของชาติ

นักเรียนมีส่วนร่วม/ กองการศึกษา/
เห็นความสาคัญใน
โรงเรียน
การจัดกิจกรรมวัน
เทศบาล 1
สาคัญต่างๆ มีความ
โรงเรียน
รัก เทิดทูนสถาบัน
เทศบาล 2
ชาติ ศาสนา
ศพด.ทต.จันจ
พระมหากษัตริย์และ ว้า ศพด.บ้าน
สถาบันครอบครัว
สันหลวง

21 โครงการจัดทาหนังสือ
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ อุดหนุนงบประมาณให้
ประวัติศาสตร์สาสถานวัด สืบสานศาสนา ประเพณี สภาวัฒนธรรมตาบล
และพระธาตุในเขตเทศบาล วัฒนธรรมท้องถิน่
จันจว้า

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ80
ประเพณีวฒ
ั นธรรม
ส่งเสริมให้จัดทา ท้องถิ่นดารงอยู่และ
หนังสือประวัติ สืบทอดตลอดไป
ตานานเวียง
หนองหล่ม

กองการศึกษา

22 โครงการปฏิบตั ิธรรมคณะ
สงฆ์ ตาบลจันจว้า,ตาบล
จันจว้าใต้

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ อุดหนุนงบประมาณให้
สืบสานศาสนา ประเพณี สภาวัฒนธรรมตาบล
วัฒนธรรมท้องถิ่น
จันจว้า

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ80ได้
ประเพณีวฒ
ั นธรรม
ส่งเสริมให้
ท้องถิ่นดารงอยู่และ
พระสงฆ์ ตาบล สืบทอดตลอดไป
จันจว้ามีการ
ปฏิบตั ิธรรม

กองการศึกษา

23 โครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ อุดหนุนงบประมาณให้
สืบสานศาสนา ประเพณี สภาวัฒนธรรมตาบล
วัฒนธรรมท้องถิ่น
จันจว้า

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ80ของผู้ ประเพณีวฒ
ั นธรรม
บรรพชา
ท้องถิ่นดารงอยู่และ
สามเณรภาคฤดู สืบทอดตลอดไป
ร้อนได้ประโยชน์

กองการศึกษา

24 โครงการค่ายฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียนจันจว้า
วิทยาคม (อุดหนุน ร.ร.
จันจว้าวิทยาคม)

เพื่อพัฒนานักเรียนของ
โรงเรียนให้มีคุณธรรม
จริยธรรมสามารถเป็น
นักเรียนนต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของ
จังหวัดได้

นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 95 มีคุณธรรม
จริยธรรมตาม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

30,000

-

-

ร้อยละ 80
นักเรียนได้
ประโยชน์

นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมสามารถ
เป็นต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
ของจังหวัดได้

กองศึกษา/
ร.ร.จันจว้า
วิทยาคม

25 โครงการอบรมคุณธรรม
เพื่อส่งเสริมการจัด
นักเรียนโรงเรียนบ้านกิ่ว
จริยธรรมนักเรียน (อุดหนุน กิจกรรมนักเรียนที่เน้น พร้าวทุกคน
ร.ร.บ้านกิ่วพร้าว)
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม
พัฒนาคุณภาพผุ้เรียนให้มี
คุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยมอันพึงประสงค์

30,000

-

-

ร้อยละ 80
นักเรียนได้
ประโยชน์

นักเรียนได้รับความรู้
มีคุณภาพยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนของนักเรียนน
ให้สูงขึ้น

กองศึกษา/
ร.ร.บ้านกิ่ว
พร้าว

26 โครงการพัฒนาคุณธรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน (อุดหนุน จริยธรรมของนักเรียน
ร.ร.บ้านป่าบงฯ)

48,000

-

-

ร้อยละ 80
นักเรียนได้
ประโยชน์

นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมสามารถ
เป็นต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรม

กองศึกษา/
ร.ร.บ้านป่าบงฯ

-

-

ร้อยละ 80
นักเรียนได้
ประโยชน์

นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมสามารถ
เป็นต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรม

กองศึกษา/
ร.ร.บ้านแม่คา
ฝั่งหมิ่น

นักเรียนโรงเรียนบ้านป่า
บงทุกคนมีคุณธรรม
จริยธรรมที่เหมาะสม

27 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในโรงเรียน
(อุดหนุน ร.ร.บ้านแม่คาฝั่ง
หมิ่น)

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา นักเรียนบ้านแม่คาฝั่ง
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ หมิ่นทุกคน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
แก่ผู้เรียนให้ดารงชีวติ อยู่
ในสังคมอย่างมีความสุข

16,000

28 อุดหนุนรัฐพิธี อ.แม่จัน
-วันสาคัญของชาติ
-งานประเพณี

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ จัดกิจกรรมวันสาคัญ
สืบสานศาสนา ประเพณี ของชาติ และงาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ประเพณีต่างๆ

35,000

35,000

35,000 ร้อยละ 80
ของประชาชน
ได้ประโยชน์

ประชาชนทั่วไปเข้า
ร่วมวันสาคัญของชาติ
และงานประเพณี
ต่างๆ

สานักปลัด

29 อุดหนุนจังหวัดเชียงราย
โครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงน้าพระ
ธาตุดอยตุงประจาปี

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ จัดกิจกรรมสืบสาน
สืบสานศาสนา ประเพณี ประเพณีนมัสการและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
สรงน้าพระธาตุดอยตุง
ประจาปี

5,000

5,000

5,000 ร้อยละ 80
ของประชาชน
ได้ประโยชน์

ประชาชนทั่วไปเข้า
ร่วมสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงน้า
พระธาตุดอยตุง
ประจาปี

สานักปลัด

30 โครงการจัดกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ (อุดหนุนอาเภอ
แม่จัน)
31 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ประเพณีสู่ขวัญควาย

เป็นวันที่ทาให้ลูกๆทุกคน อุดหนุนคณะกรรมการ
สานึกถึงพระคุณของแม่ พัฒนาสตรีอาเภอแม่จัน

10,000

10,000

ประชาชนทั่วไปเข้า
ร่วมกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ
ประชาชนทั่วไปเข้า
ร่วมสืบสานประเพณี
สู่ขวัญควาย

สานักปลัด

จัดกิจกรรมประเพณีสู่
ขวัญควาย

20,000

-

10,000 ร้อยละ 80
ของประชาชน
ได้ประโยชน์
ร้อยละ 80 ของ
-

จัดกิจกรรมสารวจ
โบราณวัตถุและ
โบราณสถานเวียงหนอง
หล่ม

10,000

-

-

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสารวจ
โบราณวัตถุและ
โบราณสถาน
เวียงหนองหล่ม

ศึกษาเรื่องราวในอดีต
ของมนุษย์ โดยผ่านทาง
การศึกษาจากการขุดค้น
และการศึกษาเอกสาร
ทางประวัติศาสตร์

กองศึกษา

เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและ จัดกิจกรรมสืบชตาเวียง
การเผยแพร่ตานานเวียง หนองหล่ม
หนองหล่ม

10,000

-

-

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สืบชตาเวียงหนอง
หล่มได้ประโยชน์

อนุรักษ์ฟื้นฟูและการ
เผยแพร่ตานานเวียง
หนองหล่ม

กองศึกษา

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

เพื่อ เป็นการเตือนสติ เตือนใจ
ให้คนมีความกตัญญูกตเวที
ราลึกถึงบุญคุณ ของผู้ที่ได้
ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ตน
32 โครงการสารวจโบราณวัตถุ เพื่อศึกษาเรื่องราวในอดีตของ
มนุษย์ โดยผ่านทางการศึกษา
และโบราณสถานเวียง
หลักฐานทางโบราณคดี ที่
หนองหล่ม
ได้มาจากการขุดค้น และ
การศึกษาเอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ประเภทต่างๆ

33 โครงการสืบสานตานาน
เวียงหนองหล่ม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประเพณีสู่ขวัญ
ควายได้ประโยชน์

กองศึกษา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน
2.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิตที่คาดว่า
จะได้รบั

2559
(บาท)

งบประมาณ
2560
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
2561
(บาท)

1 โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล 7 คน

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน จัดการแข่งขันกีฬา
เล่นกีฬาและออกกาลัง ฟุตบอล 7 คน จานวน 7
กายเพื่อสุขภาพที่ดี
หมู่บา้ นบ้านป่าบงหลวง
,บ้านสันหลวง ,บ้านกิ่ว
พร้าว,บ้านใหม่,บ้านต้น
ยาง,บ้านป่าสักหลวง)

40,000

40,000

40,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
แข่งขันกีฬา เพื่อ
สุขภาพ

เด็กและเยาวชนมี
ทักษะทางด้านกีฬา
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์

กองการศึกษา

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดศูนย์ต่อสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพติด
ประจาตาบลตาบลจันจ
ว้าและตาบลจันจว้าใต้

40,000

40,000

40,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
แข่งขันกีฬาเพื่อ
ต้านยาเสพติด

เด็กและเยาวชนมี
ทักษะทางด้านกีฬา
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์

กองการศึกษา

3 โครงการจัดส่งนักเรียนเข้า เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ เล่นกีฬาและออกกาลัง นักเรียนเทศบาล
,กีฬา
กายเพือ่ สุขภาพที่ดี

10,000

-

ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
แข่งขันกีฬาและ
มีสุขภาพที่ดี

เด็กและเยาวชนมี
ทักษะทางด้านกีฬา
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์

กองการศึกษา

4 โครงการแข่งขันกีฬากลุ่ม
นักเรียนจันจว้า

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
เล่นกีฬาและออกกาลัง กลุ่มนักเรียน จันจว้า
กายเพื่อสุขภาพที่ดี

50,000

50,000

50,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
แข่งขันกีฬาและ
มีสุขภาพที่ดี

เด็กและเยาวชนมี
ทักษะทางด้านกีฬา
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์

กองการศึกษา

5 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
จันจว้าคัพ
เล่นกีฬาและออกกาลัง จันจว้าคัพ
กายเพื่อสุขภาพที่ดี

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
แข่งขันกีฬาและ
มีสุขภาพที่ดี

เด็กและเยาวชนมี
ทักษะทางด้านกีฬา
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์

กองการศึกษา

2 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
เสพติดศูนย์ต่อสู้เพื่อ
เล่นกีฬาและออกกาลัง
เอาชนะยาเสพติดประจา กายเพือ่ สุขภาพที่ดี
ตาบล

-

6 โครงการอบรมพัฒนา
ทักษะกีฬาสาหรับเยาวชน

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน จัดกิจกรรมอบรมพัฒนา
เล่นกีฬาและออกกาลัง ทักษะกีฬาสาหรับเยาวชน
กายเพื่อสุขภาพที่ดี

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้มี
ความรู้เกี่ยวกับ
ทักษะการเล่น
กีฬา

เด็กและเยาวชนมี
ทักษะทางด้านกีฬา
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์

กองการศึกษา

7 โครงการปั่นจักรยานด้วยใจ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน
เที่ยวไปด้วยกัน เพื่ออนุรักษ์ เล่นกีฬาและออกกาลัง รอบเวียงหนองหล่ม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กายเพือ่ สุขภาพที่ดี

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ปั่น
จักรยานออก
กาลังกายเพื่อ
สุขภาพ

เด็กและเยาวชนมี
ทักษะทางด้านกีฬา
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์

กองการศึกษา

8 โครงการปรับปรุงสนาม
กีฬากลางเทศบาลตาบล
จันจว้า

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ปรับปรุงสนามกีฬากลาง
เล่นกีฬาและออกกาลัง เทศบาลตาบลจันจว้า
กายเพื่อสุขภาพที่ดี

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนมี
ทักษะด้านกีฬา
และมีสุขภาพ
แข็งแรง

เด็กและเยาวชนมี
ทักษะทางด้านกีฬา
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์

กองการศึกษา

9 โครงการสร้างลานกีฬา
และปรับปรุงสนามกีฬา
โรงเรียนเทศบาล 2

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน สร้างลานกีฬา และ
เล่นกีฬาและออกกาลัง ปรับปรุงสนามกีฬา
กายเพื่อสุขภาพที่ดี
โรงเรียนเทศบาล 2

200,000

-

-

ร้อยละ80ของ
นักเรียนมีทกั ษะ
ด้านกีฬา มี
สุขภาพแข็งแรง

เด็กและเยาวชนมี
ทักษะทางด้านกีฬา
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์

กองการศึกษา/
โรงเรียน
เทศบาล 2

10 โครงการจัดหาเครื่องเล่น
สนามศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

เพื่อพัฒนาทักษะการเล่น จัดหาเครื่องเล่นสนาม
ของเด็ก
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

100,000

-

-

ร้อยละ80ของ
เด็กได้มี ร่างกาย
จิตใจ อารมณ์
สติปญ
ั ญาดีขึ้น

เด็กมีพฒ
ั นาการทาง
ร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ และ
สติปญ
ั ญาที่ดีขึ้น

กองการศึกษา

11 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาเยาวชน

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนกล้าแสดงออก
และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

จัดกิจกรรมส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนาเยาวชน

30,000

30,000

30,000 ร้อยละ80ของ
เด็กและเยาวชน
ได้ทากิจกรรม
และมีความ
สามัคคี

สนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ ของเยาวชน
เกิดความรักสามัคคี
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

กองการศึกษา

12 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้นาสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลตาบลจันจว้า

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนกล้าแสดงออก
และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

จัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพผู้นาสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาล
ตาบลจันจว้า

30,000

30,000

30,000 ร้อยละ80ของ
เด็กและเยาวชน
ได้ทากิจกรรม
และมีความ
สามัคคี

สนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆของเยาวชน
เกิดความรักสามัคคี
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

กองการศึกษา

13 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะด้านดนตรีใน
เด็กและเยาวชน

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนกล้าแสดงออก
และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
ดนตรีในเด็กและเยาวชน

20,000

20,000

20,000 ร้อยละ80ของ เด็กเยาวชนใช้เวลา
เด็กและเยาวชน ว่างให้เป็นประโยชน์
ใช้เวลาว่างเกิด
ประโยชน์

กองการศึกษา

14 โครงการอบรมดนตรีสะล้อ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
ซ้อซึง
เยาวชนกล้าแสดงออก
และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

จัดกิจกรรมอบรมดนตรี
สะล้อซ้อซึง

20,000

20,000

20,000 ร้อยละ80ของ นักเรียนมีความรู้
เด็กและเยาวชน ความสามารถพิเศษ
มีความสามารถ ด้านดนตรีพื้นเมือง
ด้านดนตรี
พื้นบ้าน

กองการศึกษา

15 โครงการกีฬาสายสัมพันธ์
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลจันจว้า ร.ร.เทศบาล 1
ร.ร.เทศบาล 2

จัดการแข่งขันกีฬาสาย
สัมพันธ์ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลตาบล
จันจว้า 2 ศูนย์

20,000

20,000

20,000 ร้อยละ80ของ
เด็กเล็กเล่นกีฬา
และสายสัมพันธ์
ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็ก

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กเล่น
กีฬาและออกกาลังกาย มี
พัฒนาการและทักษะที่ดี
ตามวัย

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
กอง
เล็กเล่นกีฬาและออก การศึกษา/
กาลังกาย มี
ศพด.ทต.จันจ
พัฒนาการและ
ว้า ศพด.บ้าน
ทักษะที่ดีตามวัย
สันหลวง

เพื่อจัดกิจกรรมกีฬาให้
16 โครงการส่งเสริมกีฬา
นันทนาการ (อุดหนุน ร.ร. สอดคล้องกับความสนใจ
ความถนัดโดยคานึงถึงความ
จันจว้าวิทยาคม)

นักเรียนในโรงเรียนเป็น
ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ระดับเขตพื้นที่และระดับ
แตกต่างระหว่างบุคคลและให้ จังหวัดและใช้กีฬาเป็น
นักเรียนรู้จักกีฬากติกาการ
กิจกรรมนันทนาการ
แข่งขันรักการออกกาลังกาย เสริมสร้างความสมบูรณ์ของ
ห่างไกลยาเสพติด
ร่างกายจิตใจ

30,000

-

-

ร้อยละ 80
นักเรียนได้
ประโยชน์

นักเรียนในโรงเรียน
เป็นตัวแทนเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาระดับ
เขตพื้นที่และระดับ
จังหวัด

กองศึกษา/
ร.ร.จันจว้า
วิทยาคม

17 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ด้านการแข่งขันด้านกีฬา
นักเรียน(อุดหนุน ร.ร.
ไทยรัฐวิทยา 86)

เพื่อให้นักเรียนได้ใช้
กิจกรรมกีฬาวอลเลย์บอล
ในการออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพเห็นคุณค่าการ
ออกกาลังกายและดูแล
สุขภาพใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์หลีกเลี่ยงจาก
ภัยยาเสพติด

90,000

-

-

ร้อยละ 80
นักเรียนได้
ประโยชน์

นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายที่ดีพฒ
ั นา
ตนเองเต็มศักยภาพ

กองศึกษา/ร.ร.
ไทยรัฐวิทยา 86

18 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
สีของนักเรียนและ
ประชาชนบ้านห้วยน้าราก
(อุดหนุน ร.ร.บ้านห้วยน้า
รากฯ)

เพื่อให้นักเรียนและ
ครู นักเรียน ในโรงเรียน
ประชาชนในชุมชนได้ออก บ้านห้วยน้าราก และ
กาลังกายมีทกั ษะในการ ประชาชนในชุมชน
เล่นกีฬามีสุขภาพร่างกาย
ที่สมบูรณ์แข็งแรงมีจิตใจ
เป็นนักกีฬาหลีกเว้นจาก
ยากเสพติด

50,000

-

-

ร้อยละ 80
นักเรียนได้
ประโยชน์

นักเรียนและชาวบ้าน
ได้มีทกั ษะการเล่น
กีฬา

กองศึกษา/
ร.ร.บ้านห้วย
น้ารากฯ

10,000

5,000

กองการศึกษา
5,000 ร้อยละ 80 ของ เยาวชนและ
เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปหันมา การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย
ประชาชนทั่วไป เล่นกีฬามากขึ้น
จังหวัดเชียงราย
ได้ประโยชน์

นักเรียนได้พฒ
ั นา
ศักยภาพทางด้านกีฬา
วอลเลย์บอลอย่างเต็ม
ความสามารถและได้รับ
ประสบการณ์ตรงจาก
การแข่งขันพัฒนาต่อยอด
เข้าแข่งขันในระดับจังหวัด

19 โครงการส่งเสริม สนับสนุนและ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
อุดหนุนการกีฬาแห่ง
พัฒนากีฬาจังหวีดเชียงราย
และประชาชนทั่วไปหันมา ประเทศไทย จังหวัด
(อุดหนุนการกีฬาแห่งประเทศ
เล่นกีฬาและส่งเสริมการ เชียงราย
ไทย จังหวัดเชียงราย)
พัฒนาด้านการแข่งขันกีฬา

20 โครงการแข่งขันกีฬา
เพื่อให้พนักงาน อปท. เข้า ส่งเสริมกีฬา อปท. ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่น เขตอาเภอแม่จัน
เพื่อให้มีความสามัคคีใน
หมู่คณะ

70,000

-

-

ร้อยละ 80
ของพนักงาน
อปท.เข้าร่วม
แข่งขันกีฬา

พนักงาน อปท.

กองการศึกษา

21 โครงการอุดหนุนส่งเสริม เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
อุดหนุนส่งเสริมและ
และพัฒนาการกีฬาอาเภอ และประชาชนทั่วไปหันมา พัฒนาการกีฬาอาเภอ
แม่จัน
เล่นกีฬาและส่งเสริมการ แม่จนั
พัฒนาด้านการแข่งขันกีฬา

30,000

-

-

ร้อยละ 80 ของ
เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปได้
ประโยชน์

เยาวชนและ
กองการศึกษา
ประชาชนทั่วไปหันมา
เล่นกีฬามากขึ้น

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และ
ย์สิน การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทรัทพธศาสตร์
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว สุขภาวะชุมชน และการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รบั
2559
2560
2561
ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่รบั ผิดชอบ
ตัวชี้วัด (KPI)
1 โครงการจัดหาเครื่องออก
กาลังกาย

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ดาเนินการจัดหาเครื่องออก
กาลังกายสาหรับศูนย์ออก
มีสุขภาพอนามัยที่ดี

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
โดยการออกกาลังกาย

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน จัดกิจกรรมให้ความรู้
มีสุขภาพอนามัยที่ดี
ความเข้าใจถึงประโยชน์
ของการออกกาลังกาย
แก่ประชาชน

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000 ร้อยละ80 ของ

10,000

10,000

10,000

กาลังกายเทศบาลตาบลจันจ
ว้า และศูนย์กีฬาประจา
หมู่บ้าน 23 หมู่บ้าน

ประชาชนได้รับบริการ
ประชาชนได้รับ
สาธารณะสุขครบถ้วน
ประโยชน์จาก
และทั่วถึง และมีสุขภาพ
เครื่องออกกาลังกาย อนามัยที่ดี

สาธารณสุขฯ

ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณะสุขครบถ้วน
และทั่วถึง และมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี

กอง
สาธารณสุข/
กองทุนฯ

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
ที่ดี

3 โครงการสาธารณสุขโปร่งใส เพื่อให้ผู้ประกอบการ
ใส่ใจผู้ประกอบกิจการ
ตระหนักถึงความสาคัญ
(ปปช.)
ในการประกอบอาหารที่
สะอาดถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล

ดาเนินการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการตาม
พ.ร.บ.สาธารณสุขฯ

10,000

10,000

10,000

ร้อยละ 80ของ
ผู้ประกอบการใน
งานสุขาภิบาล
อาหารได้รับความรู้
เพิ่มมากขึ้น

4 โครงการณรงค์ปอ้ งกันและ เพื่อป้องกันและควบคุม
ควบคุมโรคติดต่อ
โรคติดต่อในชุมชน

จัดกิจกรรมณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อภายในพื้นที่
หมู่บา้ น

10,000

10,000

10,000

ร้อยละ 80
ไม่มีการระบาดของ
ประชาชนไม่ติด โรคติดต่อในชุมชน
โรคระบาดใน
ชุมชน

กองสาธารณสุข

5 โครงการเฝ้าระวังและ
เพื่อเฝ้าระวังและติดตาม เฝ้าระวังและติดตาม
ติดตามภาวะโภชนาการใน ภาวะโภชนาการในเด็ก 0 ภาวะโภชนาการในเด็ก
เด็ก 0 - 6 ปี
- 6 ปี
เล็กอายุ 0 - 6 ปี

10,000

10,000

10,000

ร้อยละ 80 เด็ก เด็กอายุ 0 - 6 ปีมี
อายุ 0-6 ปีมี
ภาวะโภชนาการที่
ภาวะ
เหมาะสม
โภชนาการที่
เหมาะสม

กองสาธารณสุข

6 โครงการสาธารณสุขพบ
ประชาชน

เพื่อให้บริการงานสาธาร
สุข สู่ชุมชน

จัดกิจกรรมออกเคลื่อนที่
ให้บริการด้าน
สาธารณสุขแก่
ประชาชนทุกหมู่บา้ น

10,000

10,000

10,000

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีส่วนร่วม กองสาธารณสุข
ประชาชนมีส่วน ในการดูแลสุขภาพ
ร่วมและมี
สุขภาพที่ดี

7 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค

เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย จัดกิจกรรมรณรงค์และ
ในการบริโภคสินค้าและ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
บริการ
จัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนใน ต.จันจว้า

30,000

30,000

30,000

ร้อยละ80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความรู้ด้าน
สุขาภิบาลอาหาร
และการคุ้มครอง
ผู้บริโภค

ผู้ประกอบการ
กองสาธารณสุข
ร้านอาหารและตลาด
สดมีความรู้เรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร

ประชาชนได้บริโภค
กองสาธารณสุข
อาหารที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ มีความรู้ใน
การเลือกซื้อ เลือกบริโภค
เพื่อส่งผลต่อการมี
สุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

100,000 ร้อยละ80ของ

ประชาชนได้รับบริการ กองสาธารณสุข
ประชาชนได้รับ
สาธารณะสุขครบถ้วน
ประโยชน์จาก
และทั่วถึง และมีสุขภาพ
กองทุนหลักประกัน อนามัยที่ดี
สุขภาพท้องถิ่น

8 โครงการส่งเสริมกองทุน
เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพท้องถิ่น หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตาบลจันจว้า

จ่ายเงินเป็นค่าสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตาบล
จันจว้า

100,000

100,000

9 โครงการตลาดสดน่าซื้อ

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้ /ปรับปรุงและ
พัฒนาตลาดในเขต
เทศบาล

5,000

5,000

5,000

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
การใช้บริการ

10 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ประชาชนมีการ
การดูแลสุขภาพ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดูแลสุขภาพ

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดูแลสุขภาพ
ของประชาชนทั่วไป

10,000

10,000

10,000

ร้อยะ 80 ของ ประชาชนทั่วไปมี
ประชาชนได้รับ สุขภาพที่แข็งแรง
ความรู้จากการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่องการ
ดูแลสุขภาพ

11 โครงการรู้เท่าทันโรคความ เพื่อป้องกันและควบคุม
ดันและโรคเบาหวาน
โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูงแก่
ประชาชน

จัดกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง
ให้แก่ผู้ปว่ ยและกลุ่มเสี่ยง

5,000

5,000

5,000

ร้อยละ 80 ของ
อัตราด้วยผู้ปวย
เบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง
ลดลง

อัตราป่วยด้วย
กอง
โรคเบาหวาน และ
สาธารณสุข/
โรคความดันสูง ลดลง กองทุนฯ

5,000

5,000

5,000

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความรู้
และตระหนักใน
การป้องกันโรคขาด
สารไอโอดีน

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและ
ตระหนักในการ
ป้องกันควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน

12 โครงการชุมชน/หมู่บา้ น
ไอโอดีน

เพื่อพัฒนาตลาดสด/
ตลาดชุมชนในเขต
เทศบาลให้ได้คุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานตลาดสด
น่าซื้อ

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน จัดกิจกรรมรณรงค์
มีการบริโภคและมีความรู้ ป้องกันโรคขาดสาร
เรื่องเกลือเสริมไอโอดีน ไอโอดีนให้ประชาชน
และอาหารเสริมไอโอดีน
ทุกหลังคาเรือน

ประชาชนได้รับ
กองสาธารณสุข
บริการสาธารณะสุข
ครบถ้วนและทั่วถึง
และมีสุขภาพอนามัย
ที่ดี
กอง
สาธารณสุข/
กองทุนฯ

กอง
สาธารณสุข/
กองทุนฯ

13 โครงการลดการใช้เคมี
เกษตร ในกลุ่มเกษตรกร

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ จัดกิจกรรมรณรงค์การ
ความเข้าใจเรื่องการใช้ ลดใช้เคมีเกษตร ในกลุ่ม
สารเคมีเกษตรอย่างถูกต้อง เกษตรกร

10,000

10,000

10,000

ร้อยละ 80 กลุ่ม
กลุ่มเกษตรกรมี
เกษตรกรมีความรู้ ความรู้ความเข้าใจ
ความเข้าใจและลด
และลดความเสี่ยง
การใช้สารเคมี

กอง
สาธารณสุข/
กองทุนฯ
กอง
สาธารณสุข/
กองทุนฯ

จากสารเคมีเกษตร

14 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ด้วยการแพทย์แผนไทย
(การอบ,ประคบด้วย
สมุนไพร)

เพื่อให้บริการตรวจและ ส่งเสริมสุขภาพด้วย
รักษาโรคเบื้องต้นแก่
การแพทย์แผนไทย
ประชาชนด้วยการแพทย์ ประชาชน 23 หมู่บา้ น
แผนไทย

10,000

10,000

10,000

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
การบริการด้าน
แพทย์แผนไทย

ประชาชนได้รับ
บริการ การรักษา
ด้านการแพทย์ให้
ประชาชน

15 โครงการอบรมให้ความรู้
เรื่องโรคมะเร็ง

เพื่อลดความเสี่ยงต่อการ จัดกิจกรรมอบรมให้
เกิดโรคมะเร็ง
ความรู้เรื่องโรคมะเร็งให้
ประชาชน

10,000

10,000

10,000

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความรู้และ
ตระหนกถึง
โรคมะเร็ง

ประชาชนไม่เจ็บป่วย กองสาธารณสุข
ด้วยโรคมะเร็ง

16 โครงการอบรมปรับเปลี่ยน เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปว่ ยโรค จัดกิจกรรมฝึกอบรม
พฤติกรรมสุขภาพผู้ปว่ ยโรค เรื้อรังปรับเปลี่ยน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เรื้อรัง
พฤติกรรมสุขภาพให้ดีขึ้น สุขภาพผู้ปว่ ยโรคเรื้อรัง

10,000

10,000

10,000

ร้อยละ 80 ของ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
สามารถเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
ให้ดีขึ้น

ผู้ปว่ ยโรคเรื้อรัง
สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพให้
ดีขึ้น

17 โครงการรณรงค์ปอ้ งกัน
เพื่อป้องกันและควบคุม จัดกิจกรรมรณรงค์
และควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออกในชุมชน ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกภายในชุมชน

10,000

10,000

10,000

ร้อยละ 80 ไม่
พบผู้ปว่ ยโรค
ไข้เลือดออกใน
ชุมชน

ไม่พบผู้ปว่ ยโรค
กองสาธารณสุข
ไข้เลือดออกในชุมชน

18 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ประชาชนนาเสนอ
การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ผลงานการดูแลสุขภาพ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการดูแลสุขภาพ

10,000

10,000

10,000

ร้อยละ 80 ของ
ผู้สูงอายุได้
แลกเปลี่ยนความรู้
เรื่องการดูแล
สุขภาพให้ดียิ่งขึ้น

เกิดนวัตกรรมการ
ดูแลสุขภาพ

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดูแลสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ

กอง
สาธารณสุข
กองทุนฯ

กองสาธารณสุข

19 โครงการสร้างพื้นที่ปลอด
โรคพิษสุนัขบ้า

เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าในเขต
เทศบาลตาบลจันจว้า

จัดกิจกรรมสร้างพื้นที่
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
ภายในชุมชน

10,000

10,000

10,000

ร้อยละ 80
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์
จากการป้องกัน
และควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า

ประชาชนได้รับ
กองสาธารณสุข
บริการสาธารณะสุข
ครบถ้วนและทั่วถึง
และมีสุขภาพอนามัย
ที่ดี

20 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
อาสาปศุสัตว์เทศบาลตาบล การปฏิบตั ิงานของอาสา
จันจว้า
ปศุสัตว์เทศบาลตาบล
จันจว้า

จัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพอาสาปศุสัตว์
เทศบาลตาบลจันจว้า
จานวน 55 คน

10,000

10,000

10,000

ร้อยละ 80 ของ
อาสาปศุสัตว์มี
ศักยภาพในการ
ปฏิบตั ิงานมาก
ยิ่งขึ้น

อาสาปศุสัตว์มี
กองสาธารณสุข
ศักยภาพในการ
ปฏิบตั ิงานในพื้นที่
เทศบาลตาบลจันจว้า

21 โครงการอบรมแกนนา
ประชาชนเพื่อจัดทาแผน
สุขภาพชุมชน

เพื่อจัดทาแผนสุขภาพ
ชุมชน

แกนนาประชาชน 23
หมู่บา้ น

10,000

10,000

10,000

ร้อยละ 80 ของ 23หมู่บา้ นมีแผน
หมู่บา้ นได้ความรู้ สุขภาพชุมชน
ในการอบรม

22 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบตั ิงาน
ด้านสาธารณสุขสิ่งแสดล้อม

เพื่อให้คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สมาชิกสภาเทสบาล และ สภาเทศบาลและ
เจ้าหน้าที่เทศบาล มี
เจ้าหน้าที่เทศบาล
ความรู้ในการปฏิบตั ิงาน
ด้านสาธารณะสุขและ
สิ่งแวดล้อมเพื่มขึ้น

10,000

10,000

10,000

ร้อยละ80ของ
ผู้บริหารสมาชิก
เจ้าหน้าที่เทศบาลมี
ศักยภาพการ
ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณะสุข
สิ่งแวดล้อม

การดาเนินงานด้าน กองสาธารณสุข
สาธารณะสุขและ
สิ่งแวดล้อมมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

10,000

10,000

10,000

ร้อยละ80ของ
ผู้ทาหน้าที่ได้
พัฒนาศักยภาพ
แกนนาชุมชน

ผู้ทาหน้าที่ดูแลสุขภาพใช กองสาธารณสุข
ชุมชนมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานด้สนการ
ป้องกันควบคุมโรคเพิ่มชึ้น

23 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ทา
พัฒนาศักยภาพแกนนา
หน้าที่ดูแลสุขภาพใน
ชุมชน อสม.ในการควบคุม ชุมชน/หมู่บา้ น
และป้องกันโรค

แกนนาชุมชน/อสม.23
หมู่บา้ น

กองสาธารณสุข

24 โครงการสตรีไทยร่วมใจ
ต้านภัยโรคมะเร็งเต้านม

เพื่อให้สตรีอายุ30ปีขึ้นไป ประชาชน 23 หมู่บา้ น
มีความรู้และสามรถตรวจ
คัดกรองโรคมะเร็งเต้านม
เองได้ถูกวิธี

10,000

10,000

10,000

ร้อยละ80 ของ สตรีอายุ30ปีขึ้นไป
สตรีมีความรู้
ได้รับการคัดกรออง
เกี่ยวกับ
โรคมะเร็งเต้านม
โรคมะเร็งเต้านม
ได้ถูกวิธี

25 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ดูแลผู้พกิ ารและผู้สูงอายุ

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล ผู้ดูแลและผู้พกิ ารและ
ผู้พกิ ารและผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ23หมู่บา้ น

10,000

10,000

10,000

ร้อยละ80ของ ผู้พกิ ารและผู้สูงอายุ
กอง
ผู้ดูแลผู้พกิ าร ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง สาธารณสุข
และผู้สูงอายุได้
กองทุนฯ
พัฒนาศักยภาพ

26 โครงการหนูน้อยฟันดี

เพื่อป้องกันโรคฟันผุใน
เด็กอายุ9เดือน-3ปีครึ่ง

เด็กอายุ9เดือน-3ปีครึ่ง

5,000

5,000

5,000

ร้อยละ80ของ เด็กอายุ9เดือน-3ปี
เด็กอายุ9เดือน- ครึง่ ไม่เกิดโรคฟันผุ
3ปีครึ่งได้รับการ
ป้องกันฟันผุ

กอง
สาธารณสุข/
กองการศึกษา
กองทุนฯ

27 โครงการป้องกันโรค มือ
เพื่อป้องกันโรคมือ เท้า เด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เท้า ปาก ในศูนย์พฒ
ั นาเด็ก ปาก ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เล็กของเทศบาลตาบล
เล็ก
จันจว้า

10,000

10,000

10,000

ร้อยละ80ของ
เด็กเล็กได้รับ
การป้องกันโรค
มือ เท้า ปาก

กอง
สาธารณสุข/
กองการศึกษา
กองทุนฯ

28 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็ก
0-3ปี
อายุ0-3ปีในศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก
29 โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถ
ดูแลสุขภาพตนเองได้
อย่างถูกต้อง

10,000

10,000

10,000

5,000

5,000

5,000

ร้อยละ80ของ เด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
กอง
เด็กอายุ0-3ปีมี เล็กมีสุขภาพดี
สาธารณสุข/
สุขภาพดี
กองทุนฯ
ร้อยละ80ของ ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี
กอง
ผู้สูงอายุใส่ใจใน
สาธารณสุข/
เรื่องสุขภาพมาก
กองทุนฯ
ขึ้น

เด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กของเทศบาลตาบล
จันจว้า
ผู้สูงอายุ23หมู่บา้ น 200
คน

ไม่พบโรคมือ เท้า
ปาก ในศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก

กอง
สาธารณสุข
กองทุนฯ

30 โครงการอบรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพผู้ปว่ ย
โรคเบาหวานและโรคความ
ดันโรหิตสูงโดยคู่หดู ูแล
สุขภาพ

เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปว่ ย
โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพให้ดีขึ้น

อบรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพผู้ปว่ ย
ประชาชน 23 หมู่บา้ น

10,000

10,000

10,000

ร้อยละ 80 ของ
ผู้สูงอายุได้
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
สุขภาพผู้ปว่ ย

31 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากสาหรับผู้สูงอายุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
เรื่องการดูแลสุขภาพช่อง สาหรับผู้สูงอายุ 23
ปากที่ถูกต้อง
หมู่บา้ น 200 คน

10,000

10,000

10,000

ร้อยละ80ของ ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
ผู้สูงอายุมีความรู้ ช่องปากที่ดี
เรื่องการดูแล
สุขภาพช่องปาก

32 โครงการโรงเรียนปลอด
ลูกน้ายุงลาย

เพื่อรณรงค์ปอ้ งกันกาจัด
ลูกน้ายุงลาย และให้
นักเรียนได้เรียนรู้วธิ กี าร
ป้องกันยุงและการเกิด
ลูกน้าทั้งในโรงเรียนและที่
บ้าน

จัดกิจกรรมรณรงค์การ
กาจัดลูกน้ายุงลายทั้งที่
บ้านและโรงเรียนแก่เด็ก
นักเรียน

5,000

5,000

5,000

ร้อยละ90ของ
นักเรียนได้
เรียนรู้การ
ป้องกันยุงและ
การเกิดลูกน้า

ประชาชนได้รับ
กองการศึกษา
บริการสาธารณะสุข
ครบถ้วนและทั่วถึง
และมีสุขภาพอนามัย
ที่ดี

จัดกิจกรรมให้ความรู้
ด้านป้องกันโรคเอดส์

10,000

10,000

10,000

ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์
ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์
ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

จานวนผู้ติดเชื้อลด
น้อยลง

สาธารณสุข/
กองทุนฯ

ประชาชนมีการใช้
จักรยานใน
ชีวติ ประจาวัน

สาธารณสุข/
กองทุนฯ

33 โครงการรณรงค์ปอ้ งกันโรค เพื่อรณรงค์ปอ้ งกันโรค
เอดส์
เอดส์
34 โครงการส่งเสริมการใช้
จักรยานในชีวติ ประจาวัน

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ส่งเสริมการใช้จักรยาน
ได้ใช้จักรยานมากขึ้น
ในชีวติ ประจาวัน

5,000

5,000

5,000

35 โครงการอบรมให้ความรู้
เรื่องพยาธิใบไม้ในตับและ
มะเร็งท่อน้าดี

เพื่อให้ความรู้เรื่องพยาธิ จัดกิจกรรมให้ความรู้
ใบไม้ในตับและมะเร็งท่อ เรือ่ งพยาธิใบไม้ในตับ
น้าดี
และมะเร็งท่อน้าดี

5,000

5,000

5,000

ผู้ปว่ ยโรคเบาหวาน
และโรคความดดัน
โรหิตสูงสามารถ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพได้

ประชาชนมีความรู้
และป้องกันตนเอง
จากพยาธิใบไม้ในตับ
และมะเร็งท่อน้าดีได้

กอง
สาธารณสุข/
กองทุนฯ

กอง
สาธารณสุข/
กองทุนฯ

สาธารณสุข/
กองทุนฯ

36 โครงการโรงเรียนพ่อแม่

เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการ
ปฏิบตั ิตัวขณะตั้งครรภ์
การปฏิบตั ิตัวหลังคลอด
แก่หญิงตั้งครรภ์และหญิง
หลังคลอด

37 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

จัดกิจกรรมความรู้ใน
เรื่องการปฏิบตั ิตัวขณะ
ตั้งครรภ์ การปฏิบตั ิตัว
หลังคลอดแก่หญิง
ตั้งครรภ์และหญิงหลัง
คลอด

5,000

5,000

5,000

ร้อยละ80 ของ หญิงตั้งครรภ์,หญิง
หญิงตั้งครรภ์
หลังคลอดปฏิบตั ิตัว
,หญิงหลังคลอด ได้ถูกต้อง
ได้ประโยชน์

สาธารณสุข/
กองทุนฯ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ จัดกิจกรรมด้าน
พัฒนาศักยภาพที่เป็น
นันทนาการผู้สูงอายุ
ประโยชน์แก่ชุมชนและ
กิจกรรมด้านนันทนาการ
ผู้สูงอายุ

10,000

10,000

10,000

ร้อยละ 80 ของ ผู้สูงอายุได้เข้าร่วม
ผู้สูงอายุที่เข้า กิจกรรมด้าน
ร่วมกิจกรรม
นันทนาการต่างๆใน
โรงเรียนผู้สูงอายุ

สานักปลัด

38 โครงการอาหารสะอาด
รสชาดอร่อย

เพื่อให้ประชาชนบริโภค
อาหารที่ถูกสุขลักษณะ
และปลอดภัย

จัดกิจกรรมการบริโภค
อาหารที่ถูกสุขลักษณะ
และปลอดภัย

5,000

5,000

5,000

ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ประชาชนบริโภค
อาหารที่ถูก
สุขลักษณะและ
ปลอดภัย

กอง
สาธารณสุขฯ

39 โครงการรณรงค์ปอ้ งกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ในวัยรุ่น

เพื่อรณรงค์ปอ้ งกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ในวัยรุ่น

จัดกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

10,000

10,000

10,000

ร้อยละ80ของ
นักเรียนได้
ประโยชน์

นักเรียนโรงเรียนใน
เขตเทศบาลตาบล
จันจว้า

กอง
สาธารณสุขฯ

40 โครงการเยี่ยมบ้าน

เพื่อติดตามเยี่ยมหญิง
เยี่ยมหญิงตั้งครรภ์
ตั้งครรภ์ มารดา ทารก
มารดา ทารกหลังคลอด
หลังคลอด ผู้ปว่ ย ผู้พกิ าร ผู้ปว่ ย ผู้พกิ าร ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ ผู้ปว่ ยติดเตียง

5,000

5,000

5,000

ร้อยละ80ของหญิง
ตั้งครรภ์ มารดา
ทารกหลังคลอด
ผู้ป่วย ผู้พิการ
ผู้สูงอายุ ได้รับการ
เยี่ยมบ้าน

หญิงตั้งครรภ์ มารดา
ทารกหลังคลอด
ผู้ปว่ ย ผู้พกิ าร
ผู้สูงอายุ ได้รับการ
เยี่ยมบ้าน

กอง
สาธารณสุขฯ

41 โครงการนักสืบสายน้า

เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
จัดกิจกรรมเฝ้าระวัง
คุณภาพแหล่งน้าสาธารณะ คุณภาพน้าของนักเรียน

5,000

5,000

5,000 ร้อยละ80ของ
นักเรียนได้มี
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์แหล่งน้า

คุณภาพน้า
สาธารณะดีขึ้น
สามารถใช้ประโยชน์
ได้

สาธารณสุข
ฯ/กองศึกษา

5,000 ร้อยละ 80
ผู้สูงอายุได้
ประโยชน์
5,000 ร้อยละ80
ประชาชนได้
ประโยชน์
5,000 ร้อยละ 80
นักเรียนได้
ประโยชน์

ผู้สูงอายุบริโภค
อาหารที่เหมาะสม
กับวัย
ประชาชนมีการใช้
สมุนไพรพื้นบ้านใน
การรักษาโรค
ไม่เกิดโรคติดต่อใน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

กอง
สาธารณสุขฯ
กองทุนฯ
กอง
สาธารณสุขฯ
กองทุนฯ
กอง
สาธารณสุขฯ
กองทุนฯ

42 โครงการส่งเสริมโภชนาการ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้
สาหรับผู้สูงอายุ
เรื่องโภชนาการ

ส่งเสริมโภชนาการ
สาหรับผู้สูงอายุ

5,000

5,000

43 โครงการส่งเสริมการใช้
สมุนไพรพื้นบ้าน

ส่งเสริมการใช้สมุนไพร
พื้นบ้าน

5,000

5,000

จัดกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันการเกิดโรคติดต่อ
ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

5,000

5,000

เพื่อส่งเสริมการใช้
สมุนไพรพื้นบ้าน

44 โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอด เพื่อป้องกันการเกิด
โรค
โรคติดต่อในศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก
45 โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
ในชุมชน(อุดหนุนหมู่บา้ น)

เพื่อสนับสนุนสาธารณสุข อุดหนุนงบประมาณ
มูลฐานในชุมชน
อสม. ประจาหมู่บา้ น ๆ
ละ 7,500 บาท จานวน
23 หมู่บา้ น

172,500

172,500

172,500 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ
กองสาธารณสุข
ประชาชนได้รับ บริการด้าน
ประโยชน์จาก สาธารณสุขอย่างทั่วถึง
การบริการด้าน
สาธารณสุข
อย่างทั่วถึง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
3.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจัดสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ และความมั่นคงของมนุษย์
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
ของโครงการ
ผลผลิตที่คาดว่า
2559
2560
2561
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและ
ดาเนินการดูแลผู้สูงอายุ
ด้วยยจิตอาสา

5,000

5,000

5,000 ร้อยละ80 ของ ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ สานักปลัด
ผู้สูงอายุมีขวัญ มีขวัญและกาลังใจใน งานสวัสดิการ
และกาลังใจที่ดี การดาเนินชีวติ
และสังคม

2 โครงการเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ
ออกเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาสในเขต
และกาลังใจให้กับผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลตาบลจันจว้า
ผู้ด้อยโอกาส
เทศบาลตาบลจันจว้า

5,000

5,000

5,000 ร้อยะละ 80
ของผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสมี
ขวัญและกาลังใจ

1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อสร้างขวัญและ
แก่อาสาสมัครดูและผู้สูงอายุ กาลังใจที่ดีแก่ผู้สูงอายุ
และผู้ยากไร้ในการดาเนิน
ชีวติ

ผู้ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาสมีขวัญและ
กาลังใจที่ดี มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

สานักปลัด
งานสวัสดิการ
และสังคม

3 โครงการสนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
สนับสนุนงบประมาณ
และสร้างขวัญกาลังใจที่ดี เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ
แก่ผู้สูงอายุ

2,502,000

2,502,000

2,502,000 ร้อยละ80 ของ ผู้สูงอายุมีขวัญ
สานักปลัด
ผู้สูงอายุมี
กาลังใจในการดารง งานสวัสดิการ
สุขภาพชีวติ และ ชีพ มีคุณภาพชีวติ ที่ดี และสังคม
สร้างขวัญและ
กาลังใจที่ดี

4 โครงการสนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้พกิ าร

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
สนับสนุนงบประมาณ
และสร้างขวัญกาลังใจที่ดี เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พกิ าร
แก่ผู้พกิ าร

366,000

366,000

366,000 ร้อยละ80ของผู้ ผู้พกิ ารมีขวัญกาลังใจ สานักปลัด
พิการมีคุรภาพ ในการดารงชีพ มี
งานสวัสดิการ
ชีวติ และสร้าง คุณภาพชีวติ ที่ดี
และสังคม
ขวัญและ
กาลังใจที่ดี

5 โครงการสนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้ติดเชื้อเอดส์

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
สนับสนุนงบประมาณ
และสร้างขวัญกาลังใจที่ดี เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ติดเชื้อ
แก่ผู้ติดเชื้อ

270,000

270,000

270,000 ร้อยละ80ของผู้ ผู้ติดเชื้อมีขวัญ
สานักปลัด
ติดเชื้อได้เบี้ยยัง กาลังใจในการดารง งานสวัสดิการ
ชีพผู้ติดเชื้อ
ชีพ มีคุณภาพชีวติ ที่ดี และสังคม

6 โครงการเยื่ยมบ้านผู้พกิ าร/ เพื่อสร้างขวัญและ
จัดกิจกรรมออกเยี่ยม
ผู้สูงอายุ/ผู้ปว่ ยเอดส์ในเขต กาลังใจที่ดีแก่ผู้สูงอายุ ผู้ บ้านและมอบอุปกรณ์
เทศบาล
พิการ ผู้ปว่ ยเอดส์
ปัจจัยพื้นฐานในการ
ดารงชีพ

100,000

100,000

7 โครงการจัดกิจกรรมผู้พกิ าร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้

5,000

5,000

จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และทักษะในการดูแลตนเอง
เกี่ยวกับการบาบัดฟื้นฟู
และผู้พกิ ารของคนใน
สมรรถภาพและความสามารถ ครอบครัว
ด้านต่างๆ

100,000 ร้อยละ80ของผู้ ผู้สูงอายุสามารถ
สานักปลัด
พิการ,ผู้ปว่ ย,
ช่วยเหลือตนเองได้ มี งานสวัสดิการ
ผู้สูงอายุมีขวัญ คุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น และสังคม
และกาลังใจ
ช่วยเหลือตัวเอง
ได้
5,000

ร้อยละ80ของผู้
ผู้พกิ าร สามารถ
สานักปลัด
พิการได้แลกเปลี่ยน ช่วยเหลือตนเองได้ มี งานสวัสดิการ
ความคิดเห็น
คุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น และสังคม
เกี่ยวกับการบาบัด
และฟื้นฟูสมรรถภาพ

จัดกิจกรรมมอบสิ่งของใช้ที่
จาเป็นในการดารงชีพ
สวัสดิการสังคม และบริการ
ต่าง ๆแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ80ของ
ผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร
ผู้ปว่ ยเอดส์
และผู้ยากไร้ได้มี
กาลังใจที่ดี

ผู้ยากไร้ ผู้พกิ าร
สานักปลัด
ผู้สูงอายุ สามารถ
งานสวัสดิการ
ช่วยเหลือตนเองได้ มี และสังคม
คุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น

9 โครงการฟื้นฟูและปรับปรุง เพื่อส่งเสริมกิจกรรม และ จัดกิจกรรมฟื้นฟูและ
ศูนย์สงเคราะห์ประจา
ให้มีชีวติ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ปรับปรุงศูนย์สงเคราะห์
หมู่บา้ น
ประจาหมู่บา้ น

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ80ของ
ผู้สูงอายุได้ทา
กิจกรรมและมี
ชีวติ ที่ดีขึ้น

มีศูนย์ฟื้นฟูในเขต
เทศบาลได้รับ
สวัสดิการได้ทั่วถึง

สานักปลัด
งานสวัสดิการ
และสังคม

10,000

10,000 ร้อยละ 80 ของ ผู้ยากไร้ ผู้พกิ าร
ผู้พกิ าร
ผู้สูงอายุมีรายได้ มี
ผู้ด้อยโอกาส
คุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น
ผู้สูงอายุ

สานักปลัด
งานสวัสดิการ
และสังคม

8 โครงการกองทุนสวัสดิการ เพื่อสร้างขวัญและ
ชุมชนคน จันจว้าไม่ทิ้งกัน กาลังใจที่ดีแก่ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ปว่ ยเอดส์ และผู้
ยากไร้ในการดาเนินชีวติ

10 โครงการส่งเสริมอาชีพให้
ความรู้แก่ผู้พกิ าร
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ใน
เขตเทศบาลตาบล
จันจว้า

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม และ จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ
ให้มีชีวติ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ผู้สูงอายุ ตาบลจันจว้า

10,000

11 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
เพื่อส่งเสริมกิจกรรม และ จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่ผู้พกิ าร ผู้ด้อยโอกาส ให้มีชีวติ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ผู้สูงอายุ ตาบลจันจว้าใต้
ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล
ตาบลจันจว้าใต้

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 80 ของ ผู้ยากไร้ ผู้พกิ าร
ผู้พกิ าร
ผู้สูงอายุมีรายได้ มี
ผู้ด้อยโอกาส
คุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น
ผู้สูงอายุ

สานักปลัด
งานสวัสดิการ
และสังคม

100,000 ร้อยละ90ของ ผู้ด้อยโอกาสในเขต
ผู้ด้อยโอกาส
เทศบาลได้รับ
ได้รับสวัสดิการ สวัสดิการได้ทั่วถึง
สัมคม

สานักปลัด
งานสวัสดิการ
และสังคม

12 โครงการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อส่งเสริมสวัสดิการ
ตาบลนาร่อง
ให้กับผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาล และเป็นตาบล
นาร่องในการจัด
สวัสดิการสังคม

จัดตั้งกองทุนและจัด
สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก
กองทุน และทากิจกรรม
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

100,000

100,000

13 โครงการจัดตั้งและพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญาหาต่าง ๆ
ศูนย์บริการทางสังคมแบบ ที่เกิดขึ้นในชุมชน
มีส่วนร่วม

จัดตั้งและพัฒนา
ศูนย์บริการทางสังคม
แบบมีส่วนร่วมเทศบาล
ตาบลจันจว้า

50,000

50,000

50,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมใน
ศูนย์บริการทาง
สังคม

ประชาชนในชุมชน สานักปลัด
ทุกกลุ่มได้ช่วยกัน
งานสวัสดิการ
แก้ไขปัญหาทางสังคม และสังคม
ได้

14 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
พบประชาชน

จัดกิจกรรมให้บริการ
สาธารณะด้านต่าง ๆ ของ
เทศบาลฯ แก่ประชาชนทุก
หมู่บ้าน เช่น ตัดผม ซ่อม
บารุงรักษาทรัพย์สิน ชาระ
ภาษี ฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง ฯลฯ

50,000

50,000

50,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม

ประชาชนได้รับ
บริการที่มี
ประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง

15 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่ม อุดหนุนงบประมาณ กลุ่ม
กลุ่มพัฒนาสตรีตาบลในเขต สตรีในเขตเทศบาลตาบล พัฒนาสตรีตาบลจันจว้าและ
ตาบลจันจว้าใต้ ตาบลละ
เทศบาลตาบลจันจว้า
จันจว้า

20,000

20,000

20,000 ร้อยละ80ของ กลุ่มพัฒนาสตรีได้ทา สานักปลัด
สตรีภายในตาบล กิจกรรม
งานพัฒนา
ได้พฒ
ั นา
ชุมชน
ศักยภาพ

115,000

115,000

115,000 ร้อยละ80ของ กลุ่มพัฒนาสตรีได้ทา สานักปลัด
สตรีภายใน
กิจกรรม
งานพัฒนา
หมู่บา้ นได้
ชุมชน
พัฒนาศักยภาพ

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการให้บริการแก่
ประชาชนอย่างทั่วถึงทุก
พื้นที่

10,000 บาท

16 โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บา้ นใน
เขตเทศบาลตาบลจันจว้า

เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรีภายหมู่บา้ นในเขต
เทศบาลตาบลจันจว้า

อุดหนุนงบประมาณ
คณะกรรมการกลุ่มพัฒนา
สตรีหมู่บ้าน ๆ ละ 5,000 บาท

สานักปลัด
งานพัฒนา
ชุมชน

17 โครงการจัดกิจกรรมเนื่อง
ในวันสตรีสากล

เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่ม อุดหนุนงบประมาณ
สตรีในเขตเทศบาลตาบล คณะกรรมการพัฒนา
จันจว้า
สตรีอาเภอแม่จัน

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 80 ของ กลุ่มพัฒนาสตรีได้ทา สานักปลัด
กลุ่มสตรีได้ทา กิจกรรม
งานพัฒนา
กิจกรรมเนื่องใน
ชุมชน
วันสตรีสากล

18 โครงการจัดกิจกรรมเนื่อง
ในวันแม่แห่งชาติ

เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่ม อุดหนุนงบประมาณ
สตรีในเขตเทศบาลตาบล คณะกรรมการพัฒนา
จันจว้า
สตรีอาเภอแม่จัน

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ80 ของ กลุ่มพัฒนาสตรีได้ทา สานักปลัด
สตรีได้ทา กิจกรรม
งานพัฒนา
กิจกรรมในวัน
ชุมชน
แม่แห่งชาติ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
3.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
ของโครงการ
ผลผลิตที่คาดว่า
2559
2560
2561
ตัวชี้วัด (KPI)
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการฝึกอบรม อปพร. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ จัดกิจกรรมฝึกอบรม อป
50,000
50,000
50,000 ร้อยละ 80 ของ
สมาชิก อปพร.ในการ
พร.
สมาชิก อปพร.
ปฏิบตั ิงาน
เข้ารับการ
ฝึกอบรม

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่รบั ผิดชอบ
สมาชิก อปพร.มี
ศักยภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

สานักปลัด
งาน
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย

2 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อปพร.

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
สมาชิก อปพร.ในการ
ปฏิบตั ิงาน

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ทบทวน อปพร.

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 80 ของ สมาชิก อปพร.มี
สมาชิก อปพร. ศักยภาพในการ
เข้ารับการ
ปฏิบตั ิงาน
ฝึกอบรม

สานักปลัด
งาน
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย

3 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จัดกิจกรรมฝึกอบรม อป
พร.และอาสาสมัครฯ
ภายในพื้นที่

10,000

10,000

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

สานักปลัด
งาน
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย

การดาเนินงานด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาฯ มีศักยภาพ
ในการปฏิบตั ิงาน

4 โครงการจัดกิจกรรมวัน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน(วัน อปพร.)

เพื่อราลึกถึงการจัดตั้ง
จัดกิจกรรมวัน อปพร.
อปพร.และสร้างขวัญ
แห่งชาติ วันที่ 22
กาลังใจให้สมาชิก อปพร. มีนาคมของทุกปี

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 80 ของ อปพร.มีขวัญ
อปพร.เข้าร่วม กาลังใจที่ดีในการ
กิจกรรม
ปฏิบตั ิงาน

สานักปลัด
งาน
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย

5 โครงการดาเนินงาน
ช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่
เกิดจาก
สาธารณภัย

เพื่อให้ความช่วยเหลือ
เบื้องต้นแก่ราษฎที่ประสบ
เหตุ
สา
ธารณภัยต่างๆ

ดาเนินงานช่วยเหลือ
และบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ที่เกิดจาก
สา
ธารณภัย

50,000

50,000

50,000 ร้อยละ 80
ของประชาชน
ได้รับความ
ช่วยเหลือ

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือและ
บรรเทาความ
เดือดร้อนจาก สา
ธารณภัย

สานักปลัด
งาน
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย

6 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครเตือนภัย
(มิสเตอร์เตือนภัย)

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครเตือนภัยใน
การปฏิบตั ิงาน

จัดกิจกรรมฝึกทบทวน
อาสาสมัครเตือนภัย

5,000

5,000

5,000 ร้อยละ 80
ของทีม
อาสาสมัครเข้า
ร่วมกิจกรรม

ทีมอาสาสมัครเตือน
ภัยมีศักยภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

สานักปลัด
งาน
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย

7 โครงการฝึกอบรมทบทวน เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
หนึ่งตาบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภยั อาสาสมัครเตือนภัยใน
(OTOS)
การปฏิบตั ิงาน

จัดกิจกรรมฝึกทบทวน
ทีมกู้ชีพกู้ภยั

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 80
ทีมอาสาสมัครทีมกู้
ของทีม
ชีพกู้ภยั มีศักยภาพใน
อาสาสมัครกู้ชีพ การปฏิบตั ิงาน
กู้ภยั เข้าร่วม
กิจกรรม

สานักปลัด
งาน
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย

8 โครงการฝึกอบรมทบทวน เพื่อพัฒนาศักยภาพทีม
อาสาสมัครดับไฟป่าและ อาสาสมัครดับไฟป่าใน
ซักซ้อมการป้องกันภัยไฟป่า การปฏิบตั ิงาน

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ทบทวนและซักซ้อมการ
ป้องกันไฟป่าให้
อาสาสมัครดับไฟป่า

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 80
ของทีมงาน
อาสาสมัครดับ
ไฟป่าเข้าร่วม
ฝึกอบรม

สานักปลัด
งาน
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย

ทีมอาสาสมัครดับไฟ
ป่ามีศักยภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมี
ความรู้ในการใช้วิทยุสื่อสาร
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานป้องกันฯ

จัดกิจกรรมฝึกอบรมการ
ใช้วทิ ยุสื่อสารให้แก่
พนักงานและอาสาสมัคร

5,000

10 โครงการฝึกอบรมเตรียม
ความพร้อมการป้องกันสา
ธารณภัย (แผ่นดินไหว
อุทกภัย อัคคีภยั วาตภัย
โคลนถล่ม)

เพื่อส่งเสริมการ
ปฏิบตั ิงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
เตรียมความพร้อมใน
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยทุกประเภท

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 80
ของสมาชิก อป
พร. เข้าร่วม
ฝึกอบรม

การปฏิบตั ิงานด้าน
การป้องกันและ
บรรเทา
สา
ธารณภัยมี
ประสิทธิภาพ

สานักปลัด
งาน
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย

11 โครงการติดตั้งสัญญาณ
จราจรและป้ายเตือน

เพื่อลดการเกิดอุบตั ิเหตุ
บนท้องถนน ประชาชน
ปฏิบตั ิตามกฎจราจร

ดาเนินการติดตั้ง
สัญญาณจราจรและป้าย
เตือนตามจุดอันตราย
ต่างๆ เขตเทศบาลตาบล
จันจว้า

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 80 ของ
จุดอันตราย
ต่างๆมีสัญญาณ
จราจรและป้าย
เตือน

ลดการเกิดอุบตั ิเหตุ
บนท้องถนน
ประชาชนปฏิบตั ิตาม
กฎจราจร

สานักปลัด
งาน
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย

12 โครงการรณรงค์ลด
เพื่อลดการเกิดอุบตั ิเหตุ
อุบตั ิเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ บนท้องถนน ประชาชน
(7 วันแห่งความปลอดภัย) ปฏิบตั ิตามกฎจราจร

จัดกิจกรรมรณรงค์
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ตั้งจุดให้บริการภายใน
เขตเทศบาล ตาบล
จันจว้า

20,000

20,000

20,000 ร้อยละ 80 ของ ลดการเกิดอุบตั ิเหตุ
อุบตั ิเหตุที่ลดลง บนท้องถนน
ประชาชนปฏิบตั ิตาม
กฎจราจร

สานักปลัด
งาน
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย

13 โครงการอบรมวินัยจราจร
การขับขี่ปลอดภัย

เพื่อลดการเกิดอุบตั ิเหตุ
บนท้องถนน ประชาชน
ปฏิบตั ิตามกฎจราจร

จัดกิจกรรมอบรมวินัย
จราจรให้แก่เยาวชนและ
ประชาชน

5,000

5,000

5,000 ร้อยละ 80
ของประชาชน
เข้าร่วมอบรม

ลดการเกิดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน ประชาชน
ปฏิบัติตามกฎจราจร

14 โครงการหมู่บา้ นสีขาว
ปลอดอบายมุขและ
อาชญากรรม

จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่
เพื่อลดปัญหา
อาชญากรรมและอบายมุข และเฝ้าระวังการเล่นการ
พนันและมั่วสุมอบายมุข
ในเขตชุมชน

5,000

5,000

5,000 ร้อยละ 90 ของ

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชิวิตและ
ทรัพย์สิน

9 โครงการฝึกอบรมการใช้
วิทยุสื่อสาร

ร่วมกับชุมชน

5,000

5,000 ร้อยละ 80 ของ อปพร. มีความรู้ในการใช้
อปพร. เข้าร่วม คลื่นสงเคราะห์ความถี่
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ฝึกอบรม
ปฏิบัติงานป้องกันฯ

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

สานักปลัด
งาน
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย

สานักปลัด
งานป้องกันและ
บรรเทา สาธารณ
ภัย
สานักปลัด
งานป้องกันและ
บรรเทา สาธารณ
ภัย

15 โครงการฝึกอบรมการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย จัดกิจกรรมอบรมระบบ
บริการการระบบแพทย์
ต่างๆ
การแพทย์ฉุกเฉิน
ฉุกเฉินเทศบาลตาบลจันจว้า

1,000

16 โครงการส่งเสริมความรู้
เพื่อให้ความรู้การป้องกัน จัดกิจกรรมส่งเสริม
ด้านการป้องกันสาธารณภัย ภัยต่างๆเบื้องต้น
ความรู้ด้านการป้องกัน
ภัยธรรมชาติ
สาธารณภัย ภัยธรรมชาติ

1,000

10,000

10,000 ร้อยละ 80 ของ ลดการเกิดอุบัติเหตุบน
ผู้เข้าร่วมอบรม ท้องถนน ประชาชน
ปฏิบัติตามกฎจราจร

10,000

สานักปลัด
งานป้องกันและ
บรรเทา สาธารณ
ภัย

สานักปลัด
10,000 ร้อยละ 80 ของ ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้
ป้
อ
งกั
น
ภั
ย
ต่
า
งๆอย่
า
งถู
ก
งานป้
องกันและ
ผู้เข้าร่วมอบรม
วิธี

จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
การปกครองของไทยภายใต้
ระบอบประชาธิปไตย สร้าง
จิตสานึกรู้รักสามัคคี และ
เพื่อสร้างความสมานฉันท์

5,000

5,000

18 โครงการช่วยเหลือ
เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ดาเนินงานช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายประชาชน ผู้พกิ าร เบื้องต้นแก่ราษฎที่ยากไร้ และบรรเทาความ
ผู้ด้อยโอกาสตามหลักเกณฑ์
เดือดร้อนของประชาชน
ที่ยากไร้

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีคุณภาพ
สานักปลัด
ของประชาชนมี ชีวติ ที่ดีขึ้น
งานป้องกัน
คุณภาพชีวติ ที่ดี
และบรรเทา
ขึ้น
สาธารณภัย

ดาเนินการออกตรวจตรา
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามสถานบริการ/สถาน
บันเทิง/ร้านเกมส์/Internet/
ร้านจาหน่ายสุรา/บุหรี/่
หอพัก/สมาคมสนุ้กเกอร์/
สถานที่เด็ก เยาวชน วัยรุ่น
มั่วสุมและก่อความไม่สงบ
และแรงงานต่างด้าว

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
สานักปลัด
ของประชาชน ปลอดภัยในชิวติ และ งานป้องกัน
ได้รับความ
ทรัพย์สิน
และบรรเทา
ปลอดภัยในชีวติ
สาธารณภัย
และทรัพย์สิน
มากขึ้น

17 โครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
ระดับท้องถิ่น

19 โครงการจัดระเบียบสังคม

เพื่อเสริมสร้างความ
สามัคคี และให้ความรู้
ด้านปกครองของไทยและ
การปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อลดปัญหา
อาชญากรรมอบายมุข
และยาเสพติดในเขต
ชุมชนอย่างบูรณาการ

5,000 ร้อยละ 80 ของ

บรรเทา สาธารณ
ภัย

ประชาชนมีความ
ปรองดอง
สมานฉันท์ระดับ
ท้องถิ่นมากขึ้น

ประชาชนมีความ
สานักปลัด
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา งานป้องกัน
และพระมหากษัตริย์
และบรรเทา
ปฏิบัติตนภายใต้
สาธารณภัย
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

20 โครงการบริหารจัดการศูนย์ เพื่อส่งเสริมการป้องกัน
ศพส.เทศบาลเขตเทศบาล และแก้ไขปัญหายาเสพ
ตาบลจันจว้า
ติดภายในชุมชน

ดาเนินการจัดสถานที่เก็บ
รวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านยา
เสพติด ประชาสัมพันธ์
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด จัด
ประชุม สัมมนาผู้ปฏิบัติงาน
ด้านยาเสพติดภายในตาบล
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เดือนละ 1 ครั้ง

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 80
ของปัญหาการ
ระบาดของยา
เสพติดลดลง

ปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติด
ภายในเขตเทศบาล
ตาบลจันจว้าลดลง

กองศึกษา
ศพส.ทต.
จันจว้า

21 โครงการฝึกอบรมผู้
ประสานพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด

เพื่อส่งเสริมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดภายในชุมชน

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ขยายเครือข่ายผู้
ประสานพลังแผ่นดิน (25
ตาสับปะรด)

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 80 ของ

ปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด ภายในเขต
เทศบาล

สานักปลัด

22 โครงการบาบัดรักษาและ เพื่อส่งเสริมการป้องกัน
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและ และแก้ไขปัญหายาเสพ
ผู้ติดยาเสพติด
ติดภายในชุมชน

ดาเนินการส่งผู้ติดยา
เสพติดไปบาบัดและ
ฟื้นฟูสภาพที่ศูนย์บาบัดฯ

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ80 ของผู้ ปัญหาการแพร่ระบาด

สานักปลัด

23 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผน เพื่อลดการเกิดอุบตั ิเหตุ
เกี่ยวกับภัยทางถนน ภัย บนท้องถนน ประชาชน
ธรรมชาติและสาธารณภัย ปฏิบตั ิตามกฎจราจรและ
ต่างๆแก่ประชาชน
สาธารณภัยต่างๆ

ฝึกอบรมซ้อมแผน
เกี่ยวกับภัยทางถนน ภัย
ธรรมชาติและ สา
ธารณภัยต่างๆแก่
ประชาชน

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 80 ของ ลดการเกิดอุบัติเหตุบน
ผู้เข้าร่วมอบรม ท้องถนน ประชาชน

สานักปลัด
งานป้องกันและ
บรรเทา สาธารณ
ภัย

24 โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้
ผ่านการบาบัดและฟื้นฟู
คืนคนดีสู่สังคม

ดาเนินการฝึกอบรม
อาชีพให้แก่ผู้ผ่านการ
บาบัดและฟื้นฟู
สมรรถภาพ

10,000

10,000 ร้อยละ 80 ของผู้ ปัญหาการแพร่
บาบัดรักษาเกิด
ระบาดของยาเสพติด
ความเข้าใจในพิษ
ภายในเขตเทศบาล
ภัยของยาเสพติด
ตาบลจันจว้าลดลง

สานักปลัด

เพื่อส่งเสริมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดภายในชุมชน

ประชาชนเกิด
ความรู้และ
ตระหนักถึงพิษภัย
ของยาเสพติด
บาบัดรักษาเกิด
ความเข้าใจในพิษ
ภัยของยาเสพติด

ของยาเสพติด ภายในเขต
เทศบาลตาบลจันจว้า
ลดลง

ปฏิบัติตามกฎจราจร

10,000

25 โครงการป้องกันและ
เพื่อส่งเสริมการป้องกัน
ปราบปรามปัญหายาเสพติด และแก้ไขปัญหายาเสพ
เชิงรุก
ติดภายในชุมชน

จัดกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดภายใน
เขตเทศบาลตาบลจันจว้า

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 80
ของประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ประโยชน์

ปัญหาการแพร่
ระบาดของ ยา
เสพติด ภายในเขต
เทศบาลตาบลจันจ
ว้าลดลง

สานักปลัด

26 โครงการหมู่บา้ นสีขาวชุมชน เพื่อส่งเสริมการป้องกัน
เข้มแข็งพลังสังคมป้องกันยา และแก้ไขปัญหายาเสพ
เสพติด
ติดภายในชุมชน

จัดกิจกรรมให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล
และต่อต้านยาเสพติดภายใน
ครอบครัวตนเองและ
หมู่บ้าน/ชุมชน

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 80
ของการระบาด
ของยาเสพติดใน
ชุมชนลงลด

ปัญหาการแพร่
ระบาดของ ยา
เสพติด ภายในเขต
เทศบาลตาบลจันจ
ว้าลดลง

สานักปลัด

27 โครงการจัดกิจกรรมวัน
ต่อต้านยาเสพติดโลก

เพื่อส่งเสริมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดภายในชุมชน

จัดกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ต่อต้าน
การใช้ยาเสพติดในชุมชน
ในวันที่ 26 มิถุนายน
ของทุกปี

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 80
ของประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ประโยชน์

ปัญหาการแพร่
ระบาดของ ยา
เสพติด ภายในเขต
เทศบาลตาบลจันจ
ว้าลดลง

สานักปลัด

28 โครงการจัดประชุม
ประชาคมหมู่บา้ นเพื่อคัด
กรองปัญหายาเสพติดใน
หมู่บา้ น

เพื่อส่งเสริมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดภายในชุมชน

ดาเนินการจัดประชุม
ประชาคมหมู่บา้ นเพื่อ
คัดกรองผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 80
ของประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ประโยชน์

ปัญหาการแพร่
ระบาดของ ยา
เสพติด ภายในเขต
เทศบาลตาบลจันจ
ว้าลดลง

สานักปลัด

29 โครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะยา เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม
รวมพลังทางสังคมในการ
เสพติดประจาหมู่บา้ น

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 80
ของการระบาด
ของยาเสพติดลง
ลด

ปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด ภายในเขต
เทศบาลตาบล
จันจว้าลดลง

สานักปลัด

ขับเคลื่อนและสนับสนุนการ
แก้ปัญหา พัฒนากลไกให้มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน

อุดหนุนงบประมาณให้
ศพส. หมู่บา้ น จานวน
23 หมู่บา้ น ๆ ละ
10,000 บาท

เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม
30 โครงการโครงการจัด
กิจกรรมและรณรงค์ต้านยา รวมพลังทางสังคมในการ
ขับเคลื่อนและสนับสนุนการ
เสพติด

อุดหนุนงบประมาณให้
ศพส. เทศบาลตาบล
จันจว้า

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 80
ของประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ประโยชน์

ปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติด
ภายในเขตเทศบาล
ตาบลจันจว้าลดลง

สานักปลัด

แก้ปัญหา พัฒนากลไกให้มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน

31 โครงการบริหารจัดการ
แบบบูรณาการศูนย์
ปฏิบตั ิการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดอาเภอแม่
จัน(อุดหนุนงบประมาณ
ศพส.อ.แม่จัน)

เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมรวมพลังทาง
สังคมในการขับเคลื่อน
และสนับสนุนการ
แก้ปญ
ั หายาเสพติด

อุดหนุนงบประมาณ
ศพส.อ.แม่จัน

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 80
ของประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ประโยชน์

ปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติด
ภายในเขตเทศบาล
ตาบลจันจว้าลดลง

สานักปลัด

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

เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม
รวมพลังทางสังคมในการ
ขับเคลื่อนและสนับสนุนการ
แก้ปัญหายาเสพติด

อุดหนุนงบประมาณ
ศพส.จ.เชียงราย

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 80
ของประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ประโยชน์

ปัญหาการแพร่ระบาด
ของ ยาเสพติด
ภายในเขตเทศบาลตาบล
จันจว้าลดลง

สานักปลัด

33 โครงการป้องกันเด็กและ
เยาวชนวัยเสี่ยงใน
สถานศึกษา(สนับสนุน
โรงเรียน สพฐ.)

เพื่อณรงค์ต่อต้าน/รู้จัก
ป้องกัน/ตระหนึกถึงโทษ
ของสิ่งเสพติด

จัดกิจกรรมรณรงค์การ
ต่อต้านการใช้ยาเสพติด
ให้เด็กนักเรียนในโรงเรียน

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 80 ของ นักเรียนมีความสนใจและ กองการศึกษา
เด็กนักเรียนมี เข้าร่วมกิจกรรมใน
ความรู้และไม่ยุ่ง โครงการต่อต้านยาเสพ
ติดและสามารถนา
เกี่ยวกับยาเสพติด ความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

34 โครงการรณรงค์เพื่อ
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

เพื่อรณรงค์ ต่อต้าน รู้จัก จัดกิจกรรมป้องกันการ
ป้องกันและตระหนักถึง แพร่ระบาดของยาเสพ
โทษของสิ่งเสพติด
ติดภายในโรงเรียน

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 80
ของประชาชน
ได้ตระหนักถึง
พิษภัยของยา
เสพติด

การแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดภายใน
โรงเรียนลดลง

กองการศึกษา/
โรงเรียน
เทศบาล 1
โรงเรียน
เทศบาล 2

35 โครงการสนับสนุนชุด
ปฏิบตั ิงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั ิงานด้าน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยภายในชุมชน

36 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ในงานป้องกันและบรรเทา ในการปฏิบตั ิงานด้าน
สาธารณภัย
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

37 โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์/ปรับปรุงรถกู้ชีพ
กู้ภยั

จัดหาชุดเครื่องแบบ เครื่อง
แต่งกายสาหรับการ
ปฏิบัติงานของสมาชิก
อปพร. อาสาสมัครดับเพลิง,
OTOS , มิสเตอร์เตือนภัย,
ทหารกองหนุน

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน
ในการปฏิบตั ิงานด้านการ การกู้ชีพกู้ภยั
กู้ชีพกู้ภยั

38 โครงการติดตั้งจุดเก็บน้า เพื่อพัฒนาระบบการ
รถดับเพลิงและรถบรรทุก จัดเก็บน้ารถดับเพลิงและ
น้า(ประปาหัวแดง) ประจา รถบรรทุกน้า
หมู่บา้ น ตาบลจันจว้า และ
จันจว้าใต้ 55 จุด

ติดตั้งจุดเก็บน้ารถดับเพลิง
และรถบรรทุกน้า(ประปาหัว
แดง) ประจาหมู่บ้าน ตาบล
จันจว้า และจันจว้าใต้
จานวน 55 จุด

39 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อเตรียมความพร้อมใน ปรับปรุงซ่อมแซม
รถดับเพลิง/รถน้างาน
การปฏิบตั ิงานป้องกัน
รถดับเพลิงงานป้องกัน
ป้องกันและบรรเทาสา
และบรรเทาสาธารณภัย และบรรเทาสาธารณภัย
ธารณภัย

50,000

50,000

50,000 ร้อยละ 80 ของ

มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั ิงานด้าน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยภายใน
ชุมชน

สานักปลัด
งานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ 80 ของ

การปฏิบตั ิงานด้าน
การป้องกันและ
บรรเทา สา
ธารณภัยมี
ประสิทธิภาพ

สานักปลัด
งานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย

50,000

50,000

50,000

ร้อยละ 80 ของ การปฏิบตั ิงานด้าน
การปฏิบตั ิงาน การกู้ชีพกู้ภยั มี
ด้านกู้ชีพกู้ภยั มี ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

สานักปลัด
งานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย

20,000

20,000

20,000

ร้อยละ 80 ของ
พนักงานในการ
ปฏิบัติงานด้าน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สานักปลัด
งานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย

100,000

100,000

พนักงานในการ
ปฏิบัติงานด้าน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

พนักงานในการ
ปฏิบัติงานด้าน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั ิงานด้าน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยภายใน
ชุมชน

100,000 ร้อยละ 80 ของ มีประสิทธิภาพใน
งานป้องกันฯได้ การปฏิบตั ิงานด้าน
ประโยชน์
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยภายใน
ชุมชน

สานักปลัด
งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

40 โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข(อุดหนุน ร.ร.บ้าน
แม่คาฝั่งหมิ่น)

เพื่อป้องกันปัญหายาเสพ นักเรียน คณะครู
ติดในกลุ่มเด็กและ
โรงเรียนบ้านแม่คาฝั่ง
เยาวชนและสนับสนุน
หมิ่นและชุมชน
ขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐบาล

15,000

-

-

ร้อยละ 80
นักเรียนได้
ประโยชน์

นักเรีนและเยาวชน
ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติดและอบายมุข
ต่าง ๆ

กอง
การศึกษา/
ร.ร.บ้านแม่คา
ฝั่งหมิ่น

ประชาชนไม่เกิดการ กองสาธารณสุข
เจ็บป่วยด้วย
อุบตั ิเหตุจราจร

41 โครงการรักชีวติ คิดถึงกฎ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ จัดกิจกรรมให้ความรู้
จราจร
เรื่องกฎจราจรและขับขี่ เรือ่ งกฎจราจรและการ
ปลอดภัย
ขับขี่ปลอดภัยให้
ประชาชน

10,000

10,000

10,000

ร้อยละ 80 ของ
อัตราการเจ็บป่วย
จากอุบัติเหตุของ
ประชาชนลดลง

42 โครงการเสริมสร้างความรู้ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน
เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

จัดิจกรรมรณรงค์ปอ้ งกัน
และต่อต้านยาเสพติดให้
ประชาชนและเยาวชน

10,000

10,000

10,000

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนในเขต
กองสาธารณสุข
ประชาชน ในเขต เทศบาลตาบลจันจว้า
เทศบาลได้รับ
ไม่เสพสารเสพติด
ความรู้ความเข้าใจ
และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด

43 โครงการส่งเสริมความ
ปลอดภัยและป้องกัน
อุบตั ิเหตุในกลุ่มเด็ก
วัยเรียน

เพื่อลดการเกิดอุบตั ิเหตุ
การใช้รถใช้ถนนในเด็ก
นักเรียน

ส่งเสริมความปลอดภัย
และป้องกันอุบตั ิเหตุใน
กลุ่มเด็ก วัยเรียน

10,000

10,000

10,000

ร้อยละ 80 ของ ไม่เกิดอุบตั ิเหตุจราจร สาธารณสุข ฯ
นักเรียนได้
ในเด็กนักเรียน
กองทุนฯ/
ประโยชน์
กองศึกษา

44 โครงการส่งเสริมปฏิบตั ิการ
เชิงรุกในการให้ความรู้
เกี่ยวกับการดับเพลิง
เบื้องต้นแก่พนักงาน
เทศบาลและประชาชนทั่วไป

เพื่อสร้างความเข้าใจใน
ด้านการดับเพลิงและการ
ใช้อุปกรณ์เมื่อเกิดเหตุ
ต่างๆและการป้องกันเหตุ
เบื้องต้น

จัดกิจกรรมปฏิบัติการเชิงรุก
ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ดับเพลิงเบื้องต้นแก่พนักงาน
เทศบาลและประชาชนทั่วไป

10,000

10,000

10,000

ร้อยละ 80 ของ
พนักงานและ
ประชาชนทั่วไป
ได้ประโยชน์

45 โครงการรับบริจาคโลหิต
และช่วยเหลือราษฏร
ผู้ประสบภัย(อุดหนุนกิ่ง
กาชาดอาเภอแม่จัน)

เพื่อบริจาคโลหิตและ
ช่วยเหลือราษฏร
ผู้ประสบภัย

รับบริจาคโลหิตและ
ช่วยเหลือราษฏร
ผู้ประสบภัย(อุดหนุนกิ่ง
กาชาด อ.แม่จัน)

10,000

10,000

พนักงานและ
ประชาชนทั่วไป
เข้าใจด้านการ
ดับเพลิงเพิ่มขึ้น

สานักปลัด
งานป้องกันฯ

10,000 ร้อยละ 80 ของ บริจาคโลหิตและ
สานักปลัด
ช่
ว
ยเหลื
อ
ราษฏร
ประชาชนทั่วไป
ผู้ประสบภัย(อุดหนุนกิ่ง
ได้ประโยชน์
กาชาดอาเภอแม่จัน)

46 โครงการติดตั้งกล้องวงจร เพื่อความปลอดภัยในชีวติ ติดตั้งกล้องวงจรปิด
ปิด บริเวณสี่แยกและหน้า และทรัพย์ในหมู่บา้ น
บริเวณสี่แยกและหน้า
วัดป่ากุ๊ก บ้านป่ากุ๊ก ม.8
วัดป่ากุ๊ก บ้านป่ากุ๊ก ม.8
ต.จันจว้าใต้
ต.จันจว้าใต้

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 80 ของ มีกล้องวงจรปิดเพื่อ
ประชาชนทั่วไป ความปลอดภัยใน
ได้ประโยชน์
ชีวติ และทรัพย์ใน
หมู่บา้ น

47 โครงการป้องกันปัญหา
มลพิษหมอกควันและ
ไฟป่า

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 80 ของ ลดปัญหามลพิษ
สานักปลัด
ประชาชนทั่วไป หมอกควันและไฟป่า งานป้องกันฯ
ได้ประโยชน์

เพื่อรณรงค์ปอ้ งกันปัญหา จัดกิจกรรมรณรงค์
มลพิษหมอกควันและไฟ ป้องกันปัญหามลพิษ
ป่าให้ลดลง
หมอกควันและไฟป่าใน
เขตเทศบาลตาบล
จันจว้า

สานักปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด
ยน+6และ
ยุทธศาสตร์
การพัระบบสาธารณู
ฒนาองค์กรปกรองส่
วนท้องถิ่นในเขตพื
4.กลุยุ่มทอาเซี
ธศาสตร์
การพัฒGMS
นาโครงสร้
างพื้นฐาน
ปโภคและสาธารณู
ปการ ้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งภายในองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อรองรับ
4.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการจราจร การจัดทาผังเมือง และการคมนาคมขนส่ง
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด (KPI)
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รบั
2559
2560
2561
ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่รบั ผิดชอบ

1 โครงการจัดการประเมินผล เพื่อพัฒนาระบบการ
ผังเมืองรวม/ชุมชน
จัดทาผังเมืองของตาบล
ให้มีประสิทธิภาพ

ดาเนินการจัดการ
ประเมินผลผังเมืองรวม/
ชุมชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลจันจว้า

2 โครงการวางแผนและ
เพื่อจัดทาข้อมูลการจัดทา
ปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชน ผังเมืองรวม ในการ
เทศบาลตาบลจันจว้า
พัฒนาพืน้ ที่รับผิดชอบของ
เทศบาลตาบลจันจว้า

จัดทาข้อมูลการจัดทาผัง
เมืองรวม ในการพัฒนา
พื้นที่รับผิดชอบของ
เทศบาลตาบลจันจว้า

(บาท)
10,000

(บาท)
-

(บาท)
-

10,000

-

-

ร้อยละ 80
การจัดทาผังเมือง
ของประชากรที่ ภายในตาบลเป็นไป
ได้รับประโยชน์ อย่างมีระบบ

กองช่าง

ร้อยละ 80
การจัดทาผังเมือง
ของประชากรที่ ภายในตาบลเป็นไป
ได้รับประโยชน์ อย่างมีระบบ

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.หนองมโนราห์ถึง
หนองป่าเมี้ยง(บ้านต้นยาง)
บ้านป่าสักหลวง หมู่ 1 ต.
จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล.
หนองมโนราห์ถึงหนอง
ป่าเมี่ยง(บ้านต้นยาง)
บ้านป่าสักหลวง หมู่ 1
ต.จันจว้าใต้

-

4 โครงการขยายไหล่ทาง
พร้อมฝาปิดรางระบายน้า
(บ้านนายสม ขยัน)บ้านป่า
สักหลวง หมู่ 1
ต.
จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ขยายไหล่ทางพร้อมฝา
ปิดรางระบายน้าบ้าน
นายสม ขยัน)บ้านป่าสัก
หลวง หมู่ 1 ต.จันจว้าใต้

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ่อขยะ ถึง ปางควาย
บ้านป่าสักหลวง หมู่ 1 ต.
จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. บ่อ
ขยะ ถึง ปางควาย บ้าน
ป่าสักหลวง หมู่ 1 ต.
จันจว้าใต้

-

6 โครงการถมหินคลุกจาก
ทางเข้าบ้านนายก๋วน ติยะ
กว้าง ถึง สุสาน บ้านป่าสัก
หลวง หมู่ 1 ต.จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ถมหินคลุกจากทางเข้า
บ้านนายก๋วน ติยะกว้าง
ถึง สุสาน บ้านป่าสัก
หลวง หมู่ 1 ต.จันจว้าใต้

-

7 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.สายหนองบัว ถึง
หนองป่าเมี้ยง (บ้านต้นยาง)
บ้านป่าสักหลวง ม. 1 ต.
จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
หนองบัว ถึงหนอง
ป่าเมี้ยง (บ้านต้นยาง)
บ้านป่าสักหลวง ม. 1 ต.
จันจว้าใต้

-

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ข้างบ้านนายชูศักดิ์ บ้าน
ป่าสักหลวง ม. 1 ต.จันจว้า
ใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. ข้าง
บ้านนายชูศักดิ์ บ้านป่า
สักหลวง หมู่ 1 ต.จันจว้า
ใต้

100,000

100,000

100,000

-

100,000

-

100,000

-

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

20,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล.
บริเวณบ้านนางเครือ ลือ คมนาคมขนส่งให้มีความ บริเวณบ้านนางเครือ ลือ
เลิศ บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 สะดวกปลอดภัยในการ เลิศ บ้านป่าสักหลวง หมู่
เดินทางสัญจร
2
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
ซอย 18 บ้านป่าสักหลวง คมนาคมขนส่งให้มีความ 18 บ้านป่าสักหลวง
หมู่ 2 ต.จันจว้าใต้
สะดวกปลอดภัยในการ หมู่ 2
เดินทางสัญจร

100,000

-

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
ซอย 8 บ้านป่าสักหลวง คมนาคมขนส่งให้มีความ 8 บ้านป่าสักหลวง หมู่
หมู่ 2 ต.จันจว้าใต้
สะดวกปลอดภัยในการ
2
เดินทางสัญจร

100,000

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
อาคารผลิตน้าประปาถึง
ลากูน่า บ้านป่าสักหลวง หมู่
2 ต.จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล.
คมนาคมขนส่งให้มีความ อาคารผลิตน้าประปาถึง
สะดวกปลอดภัยในการ ลากูน่า บ้านป่าสักหลวง
เดินทางสัญจร
หมู่ 2

100,000

13 โครงการขยายไหล่ทางและ
วางท่อพร้อมฝาปิดจากสาม
แยกหน้าบ้าน นายสวาท
กัลยาณกุล ถึง บ้านนาย
แถลง ปิงยอง บ้านป่าบง
หลวง หมู่ 3
ต.จันจ
ว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขยายไหล่ทางและวาง
คมนาคมขนส่งให้มีความ ท่อพร้อมฝาปิดจากสาม
สะดวกปลอดภัยในการ แยกหน้าบ้าน นายสวาท
เดินทางสัญจร
กัลยาณกุล ถึง บ้าน
นายแถลง ปิงยอง

14 โครงการขยายถนน ค.ส.ล.
สายทาง บ้านป่าบงหลวง
ม.3 - บ้านแม่คาฝั่งหมิ่น
ม.9
ต.จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

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

-

100,000

-

100,000

-

100,000

100,000

100,000

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

100,000 ร้อยละ 80ของ ประชาชนมีความ
ประชากรที่
สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

100,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

กองช่าง
(อบจ.เชียงราย)

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน ลูกรังเส้นบ้านป่าบง
หมู่ 3 เชื่อบ้านหนองครก
หมู่ 6 ต.จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คมนาคมขนส่งให้มีความ ลูกรังเส้นบ้านป่าบง หมู่
สะดวกปลอดภัยในการ 3 เชือ่ บ้านหนองครก หมู่
เดินทางสัญจร
6 ต.จันจว้าใต้

100,000

-

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านนางจินดานันท์
จันทร ถึงหนองเขียว บ้าน
กิ่วพร้าว หมู่ 4 ต.จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้านนางจินดานันท์
จันทร ถึงหนองเขียว
บ้านกิ่วพร้าว หมู่ 4 ต.
จันจว้าใต้

100,000

-

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
ซอย 5 บ้านกิ่วพร้าว หมู่ 4 คมนาคมขนส่งให้มีความ 5 บ้านกิ่วพร้าว หมู่ 4
ต.จันจว้าใต้
สะดวกปลอดภัยในการ ต.จันจว้าใต้
เดินทางสัญจร

100,000

-

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
ซอย 4 บ้านกิ่วพร้าว หมู่ 4 คมนาคมขนส่งให้มีความ 4 บ้านกิ่วพร้าว หมู่ 4
ต.จันจว้าใต้
สะดวกปลอดภัยในการ ต.จันจว้าใต้
เดินทางสัญจร

-

100,000

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอย 6 บ้านนางเอ้ย
ทางเข้าบ้านนางนาง บ้าน
กิ่วพร้าว หมู่ 4 ต.จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
คมนาคมขนส่งให้มีความ 6 บ้านนางเอ้ยทางเข้า
สะดวกปลอดภัยในการ บ้านนางนาง บ้านกิ่ว
เดินทางสัญจร
พร้าว หมู่ 4 ต.จันจว้าใต้

-

-

100,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ทางเข้าบ้านนายถา นาง
เป็ง บ้านกิ่วพร้าว หมู่ 4 ต.
จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
คมนาคมขนส่งให้มีความ 6 บ้านนางเอ้ยทางเข้า
สะดวกปลอดภัยในการ บ้านนางนาง บ้านกิ่ว
เดินทางสัญจร
พร้าว หมู่ 4 ต.จันจว้าใต้

-

-

100,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอย 11 บ้านนายไพรวัลย์
จินดาธรรม บ.กิ่วพร้าว หมู่
4 ต.จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
คมนาคมขนส่งให้มีความ 11 บ้านนายไพรวัลย์
สะดวกปลอดภัยในการ จินดาธรรม บ้านกิ่วพร้าว
เดินทางสัญจร
หมู่ 4 ต.จันจว้าใต้

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หน้าวัดกิ่วพร้าว ถึงหนอง
เขียว บ้านกิ่วพร้าว หมู่ 4
ต.จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. หน้า
วัดกิ่วพร้าว หมู่บา้ นกิ่ว
พร้าว หมู่ 4 ต.จันจ
ว้าใต้

100,000

-

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างถนนเข้า
พื้นที่ทางการเกษตรบริเวณ
ที่นา นางจันทนา โคนทรง
แสน บ้านหนองปึ๋ง หมู่ 5
ต.จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนเข้าพื้นที่
ทางการเกษตรบริเวณที่
นา นางจันทนา โคนทรง
แสน บ้านหนองปึ๋ง หมู่ 5
ต.จันจว้าใต้

100,000

-

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ในหมู่บา้ นซอย 4,9,10
บ้านหนองปึ๋ง หมู่ 5 ต.
จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างงถนน คสล.ใน
คมนาคมขนส่งให้มีความ หมู่บา้ นซอย 1,5,4,9,10
สะดวกปลอดภัยในการ
บ้านหนองปึ๋ง หมู่ 5 ต.
เดินทางสัญจร
จันจว้าใต้

100,000

-

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

25 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
เลียบลาเหมืองบง จากซอย
6 ถึงซอย 2 บ.หนองครก
หมู่ 6 ต.จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล.เรียบ
คมนาคมขนส่งให้มีความ ลาเหมืองบง จากซอย 6
สะดวกปลอดภัยในการ ถึงซอย 2 บ้านหนองครก
เดินทางสัญจร
หมู่ 6 ต.จันจว้าใต้

100,000

-

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

26 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมผิวจราจร ซอย
1,2,3,6 บ้านหนองครก หมู่
6 ต.จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

-

ร้อยละ 80ของ ประชาชนมีความ
ประชากรที่
สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิว
จราจร ซอย 1,2,3,6
บ้านหนองครก หมู่ 6 ต.
จันจว้าใต้

-

-

100,000

100,000

27 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ซอย 8,9,10 และซอย
บ้านนายโสภณบ้านหนอง
ครก หมู่ 6 ต.จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
คมนาคมขนส่งให้มีความ 8,9,10 และซอยบ้าน
สะดวกปลอดภัยในการ นายโสภณบ้านหนองครก
เดินทางสัญจร
หมู่ 6 ต.จันจว้าใต้

-

100,000

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

28 โครงการยกระดับ
ถนนลาดยางเชื่อมระหว่าง
หมู่บา้ นม่วงหมู่สี หมู่ 7 แม่คาฝั่งหมิ่น หมู่ 9
ต.จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
ยกระดับถนนลาดยาง
คมนาคมขนส่งให้มีความ เชื่อมระหว่างหมู่บา้ น
สะดวกปลอดภัยในการ ม่วงหมู่สี - แม่คาฝั่งหมิ่น
เดินทางสัญจร
ต.จันจว้าใต้

-

300,000

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง
(กรมส่งเสริมฯ)

29 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ทางเชื่อม(บ้านธิ - ป่า
กุ๊ก) บ้านป่ากุ๊ก หมู่8 ต.
จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล.ทาง
คมนาคมขนส่งให้มีความ เชือ่ มบ้านธิ - ป่ากุ๊ก
สะดวกปลอดภัยในการ
ต.จันจว้าใต้
เดินทางสัญจร

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

100,000

-

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล.
ทางเข้าสุสานบ้านป่ากุ๊ก คมนาคมขนส่งให้มีความ ทางเข้าสุสานบ้านป่ากุ๊ก
หมู่ 8 ต.จันจว้าใต้
สะดวกปลอดภัยในการ
หมู่ 8 ต.จันจว้าใต้
เดินทางสัญจร

-

100,000

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากสุสานบ้านสันทางหลวง
เชื่อมถึง บ้านป่ากุ๊ก หมู่
8 ต.จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล. จาก
คมนาคมขนส่งให้มีความ สุสานบ้านสันทางหลวง
สะดวกปลอดภัยในการ เชื่อมถึง บ้านป่ากุ๊กหมู่ 8
เดินทางสัญจร
ต.จันจว้าใต้

-

100,000

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
ซอย 1 บ้านป่ากุ๊ก หมู่ 8 คมนาคมขนส่งให้มีความ 1 บ้านป่ากุ๊ก หมู่ 8
ต.จันจว้าใต้
สะดวกปลอดภัยในการ
ต.จันจว้าใต้
เดินทางสัญจร

-

100,000

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

ก่อสร้างถนนแคฟซีลจากสี่
แยกวัดป่ากุ๊ก ถึง ปากทาง
บ้านทรายมูล เชื่อมถึงสี่แยก
วัดป่ากุ๊ก ถึง บ้านสันทาง
หลวง บ้านป่ากุ๊ก หมู่ 8 ต.
จันจว้าใต้

33 โครงการก่อสร้างถนนแคฟ
ซีลจากสี่แยกวัดป่ากุ๊ก ถึง
ปากทางบ้านทรายมูล
เชื่อมถึงสี่แยกวัดป่ากุ๊ก ถึง
บ้านสันทางหลวง บ้านป่า
กุ๊ก หมู่ 8 ต.จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

34 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ซอย 6 ถึงวัดป่ากุ๊ก
บ้านป่ากุ๊ก หมู่ 8 ต.จันจว้า
ใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
คมนาคมขนส่งให้มีความ 6 ถึงวัดป่ากุ๊ก บ้าน
สะดวกปลอดภัยในการ ป่ากุ๊ก หมู่ 8 ต.จันจว้าใต้
เดินทางสัญจร

35 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายหลัก บ้าน
แม่คาฝั่งหมิ่น หมู่ 9 ต.
จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนลาดยาง
สายหลัก บ้านแม่คาฝั่ง
หมิ่น หมู่ 9 ต.จันจว้า
ใต้

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
ซอย 14 บ้านแม่คาฝั่งหมิ่น คมนาคมขนส่งให้มีความ 14 บ้านแม่คาฝั่งหมิ่น
หมู่ 9 ต.จันจว้าใต้
สะดวกปลอดภัยในการ
หมู่ 9
ต.จันจ
เดินทางสัญจร
ว้าใต้

-

100,000

-

100,000

100,000

-

100,000

-

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หน้าบ้านนายเพชร
ประมะกาศ บ้านแม่คาฝั่ง
หมิ่น หมู่ 9 ต.จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. หน้า
บ้านนายเพชร ประ
มะกาศ บ้านแม่คาฝั่ง
หมิ่น หมู่ 9 ต.จันจ
ว้าใต้

-

100,000

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

38 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.หลังบ้านลุงบุญ บ้าน
แม่คาฝั่งหมิ่น หมู่ 9 ต.
จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล.หลัง
บ้านลุงบุญ บ้านแม่คา
ฝั่งหมิ่น หมู่ 9 ต.จันจ
ว้าใต้

-

100,000

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บริเวณบ้านนายจาลอง อุ
ประ บ้านสันหลวง หมู่ 10
ต.จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล.
คมนาคมขนส่งให้มีความ บริเวณบ้านนายจาลอง
สะดวกปลอดภัยในการ อุประ บ้านสันหลวง หมู่
เดินทางสัญจร
10 ต.จันจว้าใต้

100,000

-

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
ซอย 7 บ้านสันหลวง หมู่ คมนาคมขนส่งให้มีความ 7 บ้านสันหลวง หมู่ 10
10
ต.จันจว้าใต้
สะดวกปลอดภัยในการ
ต.จันจว้าใต้
เดินทางสัญจร

100,000

-

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
ซอย 4 บ้านสันหลวง หมู่ คมนาคมขนส่งให้มีความ 4 บ้านสันหลวง หมู่ 10
10
ต.จันจว้าใต้ สะดวกปลอดภัยในการ
ต.จันจว้าใต้
เดินทางสัญจร

100,000

-

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

42 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
คสล.ซอย 1 บ.ป่าถ่อน ม. คมนาคมขนส่งให้มีความ 1 บ้านป่าถ่อน หมู่ 11
11 ต.จันจว้าใต้
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

100,000

-

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

43 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ทางเข้าสุสานประจา
หมู่บา้ น บ้านป่าถ่อน หมู่
11 ต.จันจว้าใต้

100,000

-

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

100,000

-

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

-

50,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล.
ทางเข้าสุสานประจา
หมู่บา้ น บ้านป่าถ่อน
หมู่ 11 ต.จันจว้าใต้

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
ซอย 4 บ้านสันทางหลวง คมนาคมขนส่งให้มีความ 4 บ้านสันทางหลวง หมู่
หมู่ 12 ต.จันจว้าใต้
สะดวกปลอดภัยในการ
12
ต.จันจว้าใต้
เดินทางสัญจร
45 โครงการก่อสร้างถนนเข้า
พื้นที่ทางการเกษตร บ้าน
ใหม่ หมู่ 1 ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนนเข้าพื้นที่
คมนาคมขนส่งให้มีความ ทางการเกษตร บ้านใหม่
สะดวกปลอดภัยในการ
หมู่ 1 ต.จันจว้า
เดินทางสัญจร

-

46 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ทางเชื่อมระหว่างบ้าน
ใหม่ หมู่ 1 ถึง บ้านทราย
มูล หมู่ 2 และบ้านสันนา
หนองบัว หมู่ 10 ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล. ทาง
คมนาคมขนส่งให้มีความ เชือ่ มระหว่างบ้านใหม่
สะดวกปลอดภัยในการ หมู่ 1 ถึง บ้านทรายมูล
เดินทางสัญจร
หมู่ 2 และบ้านสันนา
หนองบัว หมู่ 10 ต.จันจ
ว้า

-

100,000

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

47 โครงการขยายไหล่ทางถนน
ซอย 1/2 และท้ายซอย 7
บ้านใหม่ หมู่ 1 ต.
จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขยายไหล่ทางถนนซอย
คมนาคมขนส่งให้มีความ 1/2 และท้ายซอย 7
สะดวกปลอดภัยในการ บ้านใหม่ หมู่ 1
เดินทางสัญจร

-

100,000

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

48 โครงการถมดินลูกรังและ
หินคลุกเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร บ้านใหม่ หมู่
1 ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
ถมดินลูกรังและหินคลุก
คมนาคมขนส่งให้มีความ เข้าพืน้ ที่ทางการเกษตร
สะดวกปลอดภัยในการ
บ้านใหม่ หมู่ 1 ต.
เดินทางสัญจร
จันจว้า

100,000

-

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
ซอย 5 บ้านทรายมูล หมู่ 2 คมนาคมขนส่งให้มีความ 5 บ้านทรายมูล หมู่ 2
ต.จันจว้า
สะดวกปลอดภัยในการ ต.จันจว้า
เดินทางสัญจร

100,000

-

-

ร้อยละ 80 ของ
ประชากรที่ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

100,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

50 โครงการซ่อมแซมถนน
คสล. ซอย 4 บ้านทราย
มูล หมู่ 2 ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
ซ่อมแซมถนน คสล. ซอย
คมนาคมขนส่งให้มีความ 4 บ้านทรายมูล หมู่ 2
สะดวกปลอดภัยในการ ต.จันจว้า
เดินทางสัญจร

-

51 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
ซอย 6 ถึง ซอย 7 บ้าน
คมนาคมขนส่งให้มีความ 6 ถึง ซอย 7 บ้านทราย
ทรายมูล หมู่ 2 ต.จันจว้า สะดวกปลอดภัยในการ มูล หมู่ 2 ต.จันจว้า
เดินทางสัญจร

-

-

100,000

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

52 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอย 6 พร้อมเทลาน คสล.
(ทางเข้าเสื้อบ้าน) บ้าน
ทรายมูล หมู่ 2 ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
คมนาคมขนส่งให้มีความ 6 (ทางเข้าเสื้อบ้าน)
สะดวกปลอดภัยในการ บ้านทรายมูล หมู่ 2 ต.
เดินทางสัญจร
จันจว้า

-

-

100,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

53 โครงการขยายสะพานลา
เหมืองร่องเสือเต้น(บ้านหัว
ฝาย ถึง บ้านแม่คาน้าลัด)
บ้านแม่คาน้าลัด ม.3 ต.
จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขยายสะพานลาเหมือง
คมนาคมขนส่งให้มีความ ร่องเสือเต้น(บ้านหัวฝาย
สะดวกปลอดภัยในการ
ถึง บ้านแม่คาน้าลัด)
เดินทางสัญจร
บ้านแม่คาน้าลัด ม.3 ต.
จันจว้า

-

-

100,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

54 โครงการถมดินลูกรังหัวไร่
ปลายนาเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร บ้านแม่คาน้าลัด
หมู่ 3 ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังหัวไร่ปลาย
นาเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร บ้านแม่คา
น้าลัด หมู่ 3
ต.
จันจว้า

100,000

-

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

55 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อพัฒนาระบบการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ถนนสายหลัก บ้านแม่คา คมนาคมขนส่งให้มีความ สายหลัก บ้านแม่คาน้า
น้าลัด หมู่ 3 ต.จันจว้า
สะดวกปลอดภัยในการ ลัด หมู่ 3 ต.จันจว้า
เดินทางสัญจร

-

100,000

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง
อบจ.

56 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง เชื่อม บ้านป่า
สักน้อย ต.ป่าสักน้อย อ.
เชียงแสน บ้านแม่คาน้าลัด
หมู่ 3 ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
ซ่อมแซมถนนลาดยาง
คมนาคมขนส่งให้มีความ เชือ่ ม บ้านป่าสักน้อย ต.
สะดวกปลอดภัยในการ ป่าสักน้อย อ.เชียงแสน
เดินทางสัญจร

-

300,000

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง
อบจ.

57 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.พร้อมร่องระบายน้า
ซอย3 สี่แยกวัดบ้านห้วยน้า
ราก หมู่ 4 ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล.พร้อม
คมนาคมขนส่งให้มีความ ร่องระบายน้า ซอย3 สี่
สะดวกปลอดภัยในการ แยกวัดบ้านห้วยน้าราก
เดินทางสัญจร
หมู่ 4

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

200,000

-

กองช่าง

58 โครงการถนน คสล.เข้าสาย เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถนนคอนกรีตเข้าสาย
ม่อนคาแดง บ้านห้วยน้า ขนส่งให้มีความสะดวก
ม่อนคาแดง บ้านห้วยน้า
ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร
ราก หมู่ 4 ต.จันจว้า
ราก หมู่ 4 ต.จันจว้า

100,000

-

-

ร้อยละ 80 ของ
ประชากรที่ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

59 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยบ้านนายสมศักดิ์ แก้ว
รากมุข บ้านห้วยน้าราก
หมู่ 4 ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
คมนาคมขนส่งให้มีความ บ้านนายสมศักดิ์ แก้ว
สะดวกปลอดภัยในการ รากมุข บ้านห้วยน้าราก
เดินทางสัญจร
หมู่ 4

-

200,000

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

60 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยบ้านนายจานง แสน
คาหล่อ บ้านห้วยน้าราก
หมู่ 4 ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล.
คมนาคมขนส่งให้มีความ ซอยบ้านนายจานง แสน
สะดวกปลอดภัยในการ คาหล่อ บ้านห้วยน้าราก
เดินทางสัญจร
หมู่ 4

-

200,000

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

61 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ เส้นทาง บ้านห้วยน้า
ราก หมู่ 4 ถึง วัดป่า
หมากหน่อ บ้านห้วยน้าราก
หมู่ 9 ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
คมนาคมขนส่งให้มีความ เส้นทาง บ้านห้วยน้าราก
สะดวกปลอดภัยในการ
หมู่ 4 ถึง วัดป่า
เดินทางสัญจร
หมากหน่อ บ้านห้วยน้า
ราก หมู่ 9 ต.จันจว้า

-

-

200,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

62 โครงการถมดินลูกรัง จาก
หัวสะพานน้าจันไปถึงที่นา
นายวิฑูนย์ กันแก้ว บ้าน
ห้วยน้าราก หมู่ 4 ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

-

-

200,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร บ้านห้วยน้า
ราก หมู่ 4
ต.จันจ
ว้า

63 โครงการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานถนน
คสล. ภายในชุมชน บ้าน
ห้วยน้าราก หมู่ 5 ตาบล
จันจว้า

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. -ซอย.
บ้านนายคาอ้าย คิดข้างบน ซอย.บ้านนายอ้าย ยาพันธ์
-ซอย.บ้านนายอูปแก้ว รา
วิชัย -ซอย.บ้านนางบัวนา
คิดข้างบน -ซอย.บ้าน
นางวันดี กันทะสัน -ซอย.
บ้านนายดวงติ๊บ ปินทรายมูล
-ซอย.บ้านนางยุพิน รา
กรินทร์
บ.ห้วยน้าราก
ม.5 ต.จันจว้า

ก่อสร้างถนน คสล.-ซ.บ้าน
นายคาอ้าย คิดข้างบน-ซ.
บ้านนายอ้าย ยาพันธ์-ซ.บ้าน
นายอูปแก้ว ราวิชัย- ซ.บ้าน
นางบัวนา คิดข้างบน-ซ.
บ้านนางวันดี กันทะสัน-ซ.
บ้านนายดวงติ๊บ ปินทราย
มูล -ซ.บ้านนางยุพิน รา
กรินทร์ บ.ห้วยน้าราก ม.5
ต.จันจว้า

100,000

-

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

64 โครงการซ่อมแซมถนน
คสล. สายทางบ้านดง หมู่ 6
ถึง บ้านห้วยน้าราก หมู่ 5
ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
ซ่อมแซมถนน คสล.
คมนาคมขนส่งให้มีความ สายทางบ้านดง หมู่ 6 ถึง
สะดวกปลอดภัยในการ
บ้านห้วยน้าราก หมู่ 5
เดินทางสัญจร
ต.จันจว้า

200,000

-

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

65 โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล.บ้านดง ม.6 ต.
จันจว้า เชื่อมระหว่างถึง
เวียงหนองหล่ม

เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
คมนาคมขนส่งให้มีความ เชือ่ มระหว่างบ้านดง ถึง
สะดวกปลอดภัยในการ เวียงหนองหล่ม
เดินทางสัญจร

-

200,000

-

ร้อยละ 80ของ ประชาชนมีความ
ประชากรที่
สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง
กรมส่งเสริมฯ

66 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัสท์
ทางเข้าหมู่บา้ นสายหลัก
บ้านต้นยาง หมู่ 7 ต.
จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัสท์ติกทางเข้า
หมู่บา้ นสายหลัก บ้าน
ต้นยาง หมู่ 7 ต.จันจว้า

-

200,000

-

ร้อยละ 80ของ ประชาชนมีความ
ประชากรที่
สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง
(กรมส่งเสริมฯ)

67 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ทางเข้าสู่ เวียงหนองหล่ม
ถึงบ่อขยะ บ้านต้นยาง
หมู่ 7
ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล.
คมนาคมขนส่งให้มีความ ทางเข้าสู่ เวียงหนองหล่ม
สะดวกปลอดภัยในการ
บ้านต้นยาง ม. 7
เดินทางสัญจร

-

300,000

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง
(กรมส่งเสริมฯ)

68 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บริเวณบ้านนางน้อย
ใจงาม และบ้านนางสม
ริ้วสายสอด บ้านต้น
ยาง หมู่ 7 ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล
คมนาคมขนส่งให้มีความ บริเวณบ้านนางน้อย
สะดวกปลอดภัยในการ
ใจงาม และบ้านนางสม
เดินทางสัญจร
ริ้วสายสอด บ้านต้นยาง
หมู่ 7 ต.จันจว้า

300,000

69 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตรอบหนองบัว
และบดอัดหินคลุกรอบ
หนองป่าเมื้ยง บ้านต้นยาง
หมู่ 7 ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
รอบหนองบัว และบด
อัดหินคลุกรอบหนองป่า
เมื้ยง บ้านต้นยาง หมู่ 7
ต.จันจว้า

-

70 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกพร้อมบดอัดแน่น
สายบ้านต้นยาง หมู่ 7 ถีง
เวียงหนองหล่ม

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนหินคลุก
พร้อมบดอัดแน่น สาย
บ้านต้นยาง หมู่ 7 ถีง
เวียงหนองหล่ม

71 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบริเวณที่นา นายจัน
แก้ว ชุ่มมงคล ถึง ปางควาย
บ้านต้นยาง หมู่ 7 ต.จันจว้า
72 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านนายหนุ่ม ชุ่ม
มงคล ถึงบ้านนายก๋องแก้ว
แป้นยางมา ถึง วัดต้นยาง
บ.ต้นยาง ม. 7
ต.จันจว้า

-

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

300,000

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง
(กรมส่งเสริมฯ)

-

100,000

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง
กรมส่งเสริมฯ

เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล. จาก
คมนาคมขนส่งให้มีความ บริเวณที่นา นายจันแก้ว
สะดวกปลอดภัยในการ
ชุ่มมงคล ถึง ปางควาย
เดินทางสัญจร
บ้านต้นยาง ม. 7ต.จันจว้า

-

100,000

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล. จาก
คมนาคมขนส่งให้มีความ บ้านนายหนุ่ม ชุ่มมงคล
สะดวกปลอดภัยในการ
ถึงบ้านนายก๋องแก้ว
เดินทางสัญจร
แป้นยางมา ถึง วัดต้น
ยาง บ้านต้นยาง ม. 7 ต.
จันจว้า

-

100,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

-

73 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางเคฟซิลสาย
บ้านหนองร่อง หมู่ 8 บ้านต้นยาง หมู่ 7 - เวียง
หนองหล่ม

เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนนลาดยาง
คมนาคมขนส่งให้มีความ เคฟซิล สายบ้านหนอง
สะดวกปลอดภัยในการ ร่อง หมู่ 8 - บ้านต้นยาง
เดินทางสัญจร
หมู่ 7 - เวียงหนองหล่ม

-

74 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากหน้าบ้านนายจันทร์ ปิ
นทรายมูล ถึง สามแยก
บ้านประล่อง (ต่อจากถนน
คสล.เดิม) บ้านห้วยน้าราก
หมู่ 9
ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. จาก
หน้าบ้านนายจันทร์ ปิ
นทรายมูล ถึง สามแยก
บ้านประล่อง (ต่อจาก
ถนน คสล.เดิม) บ้าน
ห้วยน้าราก หมู่ 9

100,000

75 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านประล่อง ถึง ศาล
พ่อบ้าน บ้านห้วยน้าราก
หมู่ 9 ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้านประล่อง ถึง ศาล
พ่อบ้าน บ้านห้วยน้า
ราก หมู่ 9 ต.จันจว้า

-

300,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

100,000

100,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

76 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล. รอบ
รอบวัดป่าหมากหน่อ บ้าน คมนาคมขนส่งให้มีความ วัดป่าหมากหน่อ บ้าน
ห้วยน้าราก หมู่ 9 ต.จันจว้า สะดวกปลอดภัยในการ ห้วยน้าราก หมู่ 9
เดินทางสัญจร
ต.จันจว้า

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

77 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล. รอบ
รอบเวียงหนองหล่ม บ้าน คมนาคมขนส่งให้มีความ เวียงหนองหล่ม บ้าน
ห้วยน้าราก หมู่ 9 ต.จันจว้า สะดวกปลอดภัยในการ ห้วยน้าราก หมู่ 9
เดินทางสัญจร
ต.จันจว้า

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ 90
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

78 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบริเวณสามแยกบ้าน
ประล่อง ห้วยน้าราก หมู่ 9
ต.จันจว้าถึง หน้า
วัดป่าแดด
อ.เชียงแสน

เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล. จาก
คมนาคมขนส่งให้มีความ บริเวณสามแยกบ้าน
สะดวกปลอดภัยในการ ประล่อง ห้วยน้าราก หมู่
เดินทางสัญจร
9 ต.จันจว้าถึง หน้า
วัดป่าแดด อ.เชียงแสน

100,000

79 โครงการขยายไหล่ทาง
คสล. ถนนสายหลักบ้านสัน
นาหนองบัว หมู่ 10 ต.
จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขยายไหล่ทางลงหินคลุก
คมนาคมขนส่งให้มีความ ถนนสายหลักบ้านสันนา
สะดวกปลอดภัยในการ หนองบัว หมู่ 10
เดินทางสัญจร
ต.จันจว้า

100,000

80 โครงการก่อสร้างถนนบด
อัดแน่นหินคลุกสายบ้าน
หนองร่อง - บ้านต้นยาง ต.
จันจว้า - บ่อขยะ และเส้น
หนองป่าเมื้ยง -หนองบัว
บ้านป่าสักหลวง
ต.
จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนบดอัดแน่น
หินคลุกสายบ้านหนอง
ร่อง - บ้านต้นยาง ต.
จันจว้า- บ่อขยะ และ
เส้นหนองป่าเมื้ยง หนองบัว บ้านป่าสัก
หลวง ต.จันจว้าใต้

100,000

81 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์คอนกรีตสายทาง
บ้านห้วยน้าราก หมู่ 4 วัดป่าหมากหน่อ ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
คอนกรีตสายทาง บ้าน
ห้วยน้าราก - วัดป่า
หมากหน่อ ต.จันจว้า

100,000

82 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ สายทางเข้าวัดบ้าน
ห้วยน้าราก หมู่ 5 ถึง วัด
ป่าหมากหน่อ ต.จันจ
ว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
สายทางเข้าวัดบ้านห้วย
น้าราก หมู่ 5 ถึง วัดป่า
หมากหน่อ ต.จันจว้าใต้

5,000,000

100,000

-

100,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

100,000

100,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

100,000

100,000 ร้อยละ80 ของ ประชาชนมีความ
ประชากรที่
สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

-

-

กองช่าง

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

ทต.จันจว้า กรม
ทรัพยากรน้า
กระทรวงการ
ท่องเที่ยวฯ กรม
ทางหลวงชนบท
กรมส่งเสริมฯ

83 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอย บ้านนายคามูล วัง
อินต๊ะ บ้านสันนาหนองบัว
หมู่ 10 ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
คมนาคมขนส่งให้มีความ บ้านนายคามูล วังอินต๊ะ
สะดวกปลอดภัยในการ
บ้านสันนาหนองบัว หมู่
เดินทางสัญจร
10 ต.จันจว้า

-

84 โครงการขยายไหล่ทาง
คสล. จากบ้านนายชูสิน
ซาวลี้แสน ถึงหน้าวัด บ้าน
สันนาหนองบัว หมู่ 10 ต.
จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ขยายไหล่ทาง คสล.
จากบ้านนายชูสิน ซาวลี้
แสน ถึงหน้าวัด บ้าน
สันนาหนองบัว หมู่ 10
ต.จันจว้า

85 โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่ทางการเกษตร ข้าง
บ้านนายสมถวิล วิริยะ ถึง
สุดเขตหมู่บา้ นสันนาหนอง
บัว ม.10 ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร ข้างบ้านนาย
สมถวิล วิริยะ ถึงสุดเขต
หมู่บา้ นสันนาหนองบัว
ม.10 ต.จันจว้า

-

86 โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่ทางการเกษตร บริเวณ
เลียบลาเหมืองห่าง บ้าน
สันนาหนองบัว หมู่ 10
ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร บริเวณเลียบ
ลาเหมืองห่าง บ้านสัน
นาหนองบัว หมู่ 10 ต.
จันจว้า

-

87 โครงการขยายไหล่ทางหิน
คลุกถนนสายหลัก บ้าน
สันนาหนองบัว ม. 10 ต.
จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ขยายไหล่ทางหินคลุก
ถนนสายหลัก บ้านสัน
นาหนองบัว ม. 10 ต.
จันจว้า

-

100,000

100,000

-

100,000

-

100,000

-

ร้อยละ 80ของ ประชาชนมีความ
ประชากรที่
สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

-

ร้อยละ 80ของ ประชาชนมีความ
ประชากรที่
สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

-

ร้อยละ 80ของ ประชาชนมีความ
ประชากรที่
สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

100,000 ร้อยละ 80ของ ประชาชนมีความ
ประชากรที่
สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

-

ร้อยละ 80ของ ประชาชนมีความ
ประชากรที่
สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

88 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยบ้านนายจันทร์ พล
ศักดิ์ บ้านสันนาหนองบัว
หมู่ 10
ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
คมนาคมขนส่งให้มีความ บ้านนายจันทร์ พลศักดิ์
สะดวกปลอดภัยในการ
บ้านสันนาหนองบัว หมู่
เดินทางสัญจร
10 ต.จันจว้า

-

89 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยข้างโรงเรียนบ้านสันนา
บ้านสันนาหนองบัว หมู่
10 ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
คมนาคมขนส่งให้มีความ ข้างโรงเรียนบ้านสันนา
สะดวกปลอดภัยในการ
บ้านสันนาหนองบัว หมู่
เดินทางสัญจร
10 ต.จันจว้า

-

90 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้าน
นายชูสิน ซาวลี้แสน ถึง
บ้านนางอาไพ สุขสิงห์ครี
บ้านสันนาหนองบัว หมู่ 10
ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต จากบ้านนาย
ชูสิน ซาวลี้แสน ถึง
บ้านนางอาไพ สุขสิงห์ครี
บ้านสันนาหนองบัว หมู่
10
ต.จันจว้า

91 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านหัวฝาย เชื่อมถึง
บ้านม่วงหมูสี (บ้านหัวฝาย
หมู่ 11 ต.จันจว้า)

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้านหัวฝาย เชื่อมถึง
บ้านม่วงหมูสี (บ้านหัว
ฝาย หมู่ 11 ต.จันจว้า)

-

92 โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่ทางการเกษตร บ้าน
หัวฝาย หมู่ 11 ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่ทาง
คมนาคมขนส่งให้มีความ การเกษตร บ้านหัวฝาย
สะดวกปลอดภัยในการ หมู่ 11 ต.จันจว้า
เดินทางสัญจร

-

100,000

100,000

-

-

-

ร้อยละ 80ของ ประชาชนมีความ
ประชากรที่
สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

100,000 ร้อยละ 80ของ ประชาชนมีความ
ประชากรที่
สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

-

ร้อยละ 80ของ ประชาชนมีความ
ประชากรที่
สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

100,000

-

ร้อยละ 80ของ ประชาชนมีความ
ประชากรที่
สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

100,000

-

ร้อยละ 80ของ ประชาชนมีความ
ประชากรที่
สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

93 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
ซอย 1 บ้านหัวฝาย หมู่ 11 คมนาคมขนส่งให้มีความ 1 บ้านหัวฝาย หมู่ 11
ต.จันจว้า
สะดวกปลอดภัยในการ
ต.จันจว้า
เดินทางสัญจร

-

100,000

-

ร้อยละ 80ของ ประชาชนมีความ
ประชากรที่
สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

94 โครงการขยายไหล่ทาง
คสล. จากบ้านหัวฝาย ม.11
ถึง บ้านทรายมูล ม.2 ต.
จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ขยายไหล่ทาง คสล.
จากบ้านหัวฝาย ม.11
ถึง บ้านทรายมูล ม.2
ต.จันจว้า

100,000

-

-

ร้อยละ 80ของ ประชาชนมีความ
ประชากรที่
สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

95 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากสี่แยก ถึง สุดซอย
ทางเข้าบ้านนายประเสริฐ
ใบแสง บ้านหัวฝาย หมู่ 11
ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. จาก
สี่แยก ถึง สุดซอย
ทางเข้าบ้านนาย
ประเสริฐ ใบแสง

100,000

-

-

ร้อยละ 80ของ ประชาชนมีความ
ประชากรที่
สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

100,000

-

ร้อยละ 80ของ ราษฎรมีถนนใช้ใน
ประชากรที่
การสัญจร
ได้รับประโยชน์

กองช่าง

96 โครงการขยายผิวจราจรทาง เพื่อให้ราษฎรมีถนนสัญจร ขยายผิวจราจรทาง
เชื่อมระหว่างบ้านสันหลวง ไปมาสะดวก
เชื่อมระหว่างบ้านสัน
หมู่ 10 ถึงบ้านหนองครก
หลวง หมู่ 10 ถึง
หมู่ 6
ต.จันจว้าใต้

-

บ้านหนองครก หมู่ 6
ต.จันจว้าใต้

97 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อพัฒนาระบบการ
ถนน คสล.ภายในหมู่บา้ น คมนาคมขนส่งให้มีความ
ม่วงหมู่สี หมู่ 7 ต.จันจว้าใต้ สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คสล.ภายในหมู่บา้ นม่วง
หมู่สี หมู่ 7 ต.จันจว้า
ใต้

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร

กองช่าง

98 โครงการปรับปรุงถนนแอส
ฟัส บริเวณสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติฯ(หนอง
มโนราห์)

ปรับปรุงถนนแอสฟัส
บริเวณสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติฯ(หนอง
มโนราห์)

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชากรที่ได้รับ
ประโยชน์

99 โครงการก่อสร้างคันดิน
เลียบหนองหล่ม บ้านห้วย
น้าราก หมู่ 9 ถึงบ้านป่า
ถ่อน หมู่ 11 ต.จันจว้า
ใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างคันดินเลียบ
หนองหล่ม บ้านห้วยน้า
ราก หมู่ 9 ถึงบ้านป่า
ถ่อน หมู่ 11 ต.จันจ
ว้าใต้

100 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเลียบเวียงหนองหล่ม
พร้อมบดบดอัดแน่น บ้าน
ห้วยน้าราก ม.9 ต.จันจว้า
ถึง บ้านป่าถ่อน ม.11 ต.
จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนหินคลุก
เลียบเวียงหนองหล่ม
พร้อมบดบดอัดแน่น
บ้านห้วยน้าราก ม.9 ต.
จันจว้าถึง บ้านป่าถ่อน
ม.11 ต.จันจว้าใต้

500,000

100,000

500,000

100,000

500,000

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

100,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

กองช่าง

101 โครงการถมดินลูกรังเข้า
เพื่อพัฒนาระบบการ
ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่ทาง
พื้นที่ทางการเกษตร บ้าน คมนาคมขนส่งให้มีความ การเกษตร บ้านหนองปึ๋ง
หนองปึ๋ง หมู่ 5 ต.จันจว้าใต้ สะดวกปลอดภัยในการ
หมู่ 5 ต.จันจว้าใต้
เดินทางสัญจร

-

-

100,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

102 โครงการเสริมคันดินรอบ เพื่อพัฒนาระบบการ
เสริมคันดินรอบหนอง
หนองไคร้ บ้านหนองปึ๋ง คมนาคมขนส่งให้มีความ ไคร้ บ้านหนองปึ๋ง หมู่
หมู่ 5 ต.จันจว้าใต้ สะดวกปลอดภัยในการ
5
เดินทางสัญจร

-

-

100,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

103 โครงการถมดินลูกรังถนน เพื่อพัฒนาระบบการ
ถมดินลูกรังถนนสายหลัง
สายหลังวัดบ้านป่ากุ๊ก หมู่ คมนาคมขนส่งให้มีความ วัดป่ากุ๊ก บ้านป่ากุ๊ก
8
ต.จันจว้าใต้
สะดวกปลอดภัยในการ หมู่ 8 ต.จันจว้าใต้
เดินทางสัญจร

-

104 โครงการขยายไหล่ทาง
เพื่อพัฒนาระบบการ
คสล. เชื่อมสันทางหลวง
คมนาคมขนส่งให้มีความ
บ้านป่ากุ๊ก ม.8 ต.จันจว้าใต้ สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

-

ขยายไหล่ทาง คสล.
เชื่อมสันทางหลวง
บ้านป่ากุ๊ก ม.8 ต.จันจ
ว้าใต้

100,000

-

-

กองช่าง
อบจ

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

100,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

105 โครงการขยายไหล่ทาง
เพื่อพัฒนาระบบการ
ขยายไหล่ทาง คสล.
คสล. เชื่อมทรายมูล
คมนาคมขนส่งให้มีความ เชื่อมทรายมูล บ้านป่า
บ้านป่ากุ๊ก ม.8 ต.จันจว้าใต้ สะดวกปลอดภัยในการ กุ๊ก ม.8 ต.จันจว้าใต้
เดินทางสัญจร

-

-

100,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

106 โครงการก่อสร้างคันดิน
ป้องกันตลิ่งลาเหมืองร่อง
ทรายปุ๊ก บ้านป่ากุ๊ก หมู่ 8
ต.จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างคันดินป้องกัน
คมนาคมขนส่งให้มีความ ตลิ่งลาเหมืองร่องทราย
สะดวกปลอดภัยในการ ปุ๊ก บ้านป่ากุ๊ก หมู่ 8
เดินทางสัญจร
ต.จันจว้าใต้

-

-

100,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

107 โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่การเกษตรหัวไร่ปลาย
นา(ซอยที่นานายโชคทวี จับ
ใจนาย)บ้านป่ากุ๊ก หมู่ 8
ต.จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่
การเกษตรหัวไร่ปลายนา
(ซอยที่นานายโชคทวี จับ
ใจนาย)บ้านป่ากุ๊ก หมู่ 8
ต.จันจว้าใต้

-

100,000

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

108 โครงการถมดินลูกรังเข้า
เพื่อพัฒนาระบบการ
พื้นที่การเกษตร บ้านแม่คา คมนาคมขนส่งให้มีความ
ฝั่งหมิ่นหมู่ 9 ต.จันจว้าใต้ สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่
การเกษตร บ้านแม่คา
ฝั่งหมิ่นหมู่ 9 ต.จันจว้า
ใต้

-

100,000

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

100,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

109 โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่การเกษตร บ้านสัน
หลวง หมู่ 10 ต.จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่
คมนาคมขนส่งให้มีความ การเกษตร บ้านสันหลวง
สะดวกปลอดภัยในการ
หมู่ 10 ต.จันจว้าใต้
เดินทางสัญจร

110 โครงการถมดินลูกรังเข้า
เพื่อพัฒนาระบบการ
พื้นที่การเกษตร บ้านสัน คมนาคมขนส่งให้มีความ
ทางหลวง ม. 12 ต.จันจว้าใต้ สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่
การเกษตร บ้านสันทาง
หลวง หมู่ 12 ต.จันจว้า
ใต้

100,000

-

-

-

111 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ซอย 7 บ้านสันทาง
หลวง ม. 12 ต.จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
คมนาคมขนส่งให้มีความ 7 บ้านสันทางหลวง ม.
สะดวกปลอดภัยในการ 12 ต.จันจว้าใต้
เดินทางสัญจร

-

112 โครงการถมดินลูกรัง
เส้นทางเหมืองง่าม เชื่อม
บ้านสันทางหลวง ม. 12 ต.
จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเส้นทาง
เหมืองง่าม เชื่อม บ้าน
สันทางหลวง ม. 12
ต.จันจว้าใต้

-

113 โครงการถมดินลูกรังจาก
(สุสานสันทางหลวงถึงบ้าน
ป่ากุ๊ก) บ้านสันทางหลวง
ม. 12 ต.จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
ถมดินลูกรังจาก(สุสาน
คมนาคมขนส่งให้มีความ สันทางหลวงถึงบ้านป่า
สะดวกปลอดภัยในการ กุ๊ก) บ้านสันทางหลวง
เดินทางสัญจร
ม. 12 ต.จันจว้าใต้

-

114 โครงการถมดินลูกรังและ เพื่อพัฒนาระบบการ
ถมดินลูกรังและหินคลุก
หินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตร คมนาคมขนส่งให้มีความ ภายในหมู่บา้ น บ้านใหม่
บ้านใหม่ หมู่ 1 ต.จันจว้า สะดวกปลอดภัยในการ
หมู่ 1 ต.จันจว้า
เดินทางสัญจร

-

115 โครงการถมดินลูกรังหัวไร่
ปลายนา บ้านทรายมูล
หมู่ 2 ต.จันจว้า

-

116 โครงการสร้างคันดินแนวลา

เพื่อพัฒนาระบบการ
ถมดินลูกรังหัวไร่ปลาย
คมนาคมขนส่งให้มีความ นา บ้านทรายมูล หมู่ 2
สะดวกปลอดภัยในการ
ต.จันจว้า
เดินทางสัญจร

เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม สร้างคันดินเหนียวแนวลา
น้าคาตลอดสายในหมู่บ้านบ้าน ขนส่งให้มีความสะดวก
น้าคาตลอดสายในหมู่บ้าน
แม่คาน้าลัด หมู่ 3 ต.จันจว้า ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร บ้านแม่คาน้าลัด หมู่ 3
ต.จันจว้า
เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่
117 โครงการถมดินลูกรังเข้า
การเกษตรหัวไร่ปลายนา
พื้นที่การเกษตรหัวไร่ปลาย ขนส่งให้มีความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร บ้านห้วยน้าราก หมู่ 4
นาบ้านห้วยน้าราก หมู่ 4
ต.จันจว้า

ต.จันจว้า

100,000

-

100,000

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

-

100,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

-

100,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

50,000

-

100,000

50,000

-

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

50,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

100,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

118 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหัว

หัวฝาย-บ้านแม่คาน้าลัด หมู่ 3 ขนส่งให้มีความสะดวก
ฝาย-บ้านแม่คาน้าลัด หมู่ 3
ต.จันจว้า ถึงบ้านศรีบุญยืน ต.ศรี ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร ต.จันจว้า ถึงบ้านศรีบุญยืน
ดอนมูล อ.เชียงแสน
ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย (กรม
ส่งเสริม)

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร
และพัฒนาเส้นทาง
ท่องเที่ยวในเวียง
หนองหล่ม

ทต.จันจว้า
กรมส่งเสริมฯ
การท่องเที่ยวฯ
กระทรวง
ทรัพยากรน้าฯ
ทางหลวงชนบทฯ

100,000

100,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย (กรม
ส่งเสริม)

500,000

500,000

500,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย (กรม
ส่งเสริม)

500,000

500,000

500,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย (กรม
ส่งเสริม)

119 โครงการก่อสร้างสะพาน
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
เวียงหนองหล่มบ้านห้วยน้า
ราก ม.9 ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยและ
พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวใน
เวียงหนองหล่ม

ก่อสร้างสะพานเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติเวียง
หนองหล่มบ้าน ห้วย
น้าราก ม.9 ต.จันจว้า

-

120 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.สายทางบ้านห้วยน้า
ราก หมู่ 9 ต.จันจว้า ถึง
เขตติดต่อบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม ต.
โยนก อ.เชียงแสน

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
ทางบ้านห้วยน้าราก หมู่
9 ต.จันจว้า ถึงเขต
ติดต่อบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม ต.
โยนก อ.เชียงแสน

100,000

121 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัส บ้านแม่คาฝั่งหมิ่น
ต.จันจว้าใต้ เชื่อมถึง
เทศบาล ต.สายน้าคา อ.แม่
จัน

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนแอสฟัส
บ้านแม่คาฝั่งหมิ่น
ต.จันจว้าใต้ เชื่อมถึง
เทศบาล ต.สายน้าคา อ.
แม่จัน

122 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.สายบ้านห้วยน้าราก
หมู่ 9 ต.จันจว้า ถึงเขต
ติดต่อ
ต.ป่าสัก อ.
เชียงแสน

เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล.สาย
คมนาคมขนส่งให้มีความ บ้านห้วยน้าราก หมู่ 9
สะดวกปลอดภัยในการ
ต.จันจว้า ถึงเขตติดต่อ
เดินทางสัญจร
ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน

100,000

-

123 โครงการถมดินลูกรัง/หิน
คลุก บ้านดงหมู่ 6 บ้านต้น
ยาง ม.7 ต.จันจว้า เชื่อม
เทศบาลตาบลท่าข้าวเปลือก
อ.แม่จัน

เพื่อพัฒนาระบบการ
ถมดินลูกรัง/หินคลุก
คมนาคมขนส่งให้มีความ บ้านดงหมู่ 6 บ้านต้นยาง
สะดวกปลอดภัยในการ
ม.7 ต.จันจว้า เชื่อม
เดินทางสัญจร
เทศบาลตาบลท่า
ข้าวเปลือก อ.แม่จัน

500,000

500,000

500,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย (กรม
ส่งเสริม)

124 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัสติก บ้านสันหลวง ม.10
ต.จันจว้าใต้เชื่อม
บ้านสันหลวงกลาง ต.จอม
สวรรค์
อ.แม่จัน

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนแอสฟัส
บ้านสันหลวง ม.10 ต.
จันจว้าใต้เชื่อมบ้านสัน
หลวงกลาง ต.จอม
สวรรค์ อ.แม่จัน

500,000

500,000

500,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย (กรม
ส่งเสริม)

125 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัสติกบ้านแม่คาฝ่งหมิ่น ม.
9
ต.จันจว้าใต้ เชื่ม
ถึงบ้านขัวรินคา ต.จอม
สวรรค์ อ.แม่จัน

เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนนแอสฟัสติ
คมนาคมขนส่งให้มีความ กบ้านแม่คาฝ่งหมิ่น ม.9
สะดวกปลอดภัยในการ
ต.จันจว้าใต้ เชื่มถึง
เดินทางสัญจร
บ้านขัวรินคา ต.จอม
สวรรค์ อ.แม่จัน

500,000

500,000

500,000 ร้อยละ 80ของ ประชาชนมีความ
ประชากรที่
สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย (กรม
ส่งเสริม)

126 โครงการปรับปรุงผิวถนน
แอสฟัสติก สายบ้านทราย
มูล ม.2 ต.จันจว้า อ.แม่จัน
เชื่อมบ้านด้าย ต.ศรีดอนมูล
อ.เชียงแสน

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

500,000

500,000

500,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย (กรม
ส่งเสริม)

500,000

500,000

500,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย (กรม
ส่งเสริม)

ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัส
ติก สายบ้านทรายมูล ม.
2 ต.จันจว้า อ.แม่จัน
เชื่อมบ้านด้าย ต.ศรีดอน
มูล
อ.เชียง
แสน

127 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล.รอบ
รอบเวียงหนองหล่ม
คมนาคมขนส่งให้มีความ เวียงหนองหล่ม
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

128 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลจันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
ปรับปรุงและซ่อมแซม
คมนาคมขนส่งให้มีความ ถนนในเขตพื้นที่เทศบาล
สะดวกปลอดภัยในการ ตาบลจันจว้า
เดินทางสัญจร

100,000

129 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
เลียบแม่น้าจัน บ้านกิ่วพร้าว
ม.4 ต.จันจว้าใต้ เชื่อมถึง
บ้านป่าแดด ม.4 ต.ป่าสัก
อ.เชียงแสน

เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบ
คมนาคมขนส่งให้มีความ แม่น้าจัน บ้านกิ่วพร้าว
สะดวกปลอดภัยในการ ม.4 ต.จันจว้าใต้ เชื่อมถึง
เดินทางสัญจร
บ้านป่าแดด ม.4 ต.ป่า
สัก
อ.เชียงแสน

500,000

130 โครงการซ่อมเสริมผิวถนน
บริเวณบ้านป่าสักหลวง หมู่
ที่ 1 ตาบลจันจว้าใต้ - วัด
พระธาตุดอยกู่แก้ว

เพื่อพัฒนาระบบการ
ซ่อมเสริมผิวถนนบริเวณ
คมนาคมขนส่งให้มีความ บ้านป่าสักหลวง หมู่ที่ 1
สะดวกปลอดภัยในการ
ตาบลจันจว้าใต้ - วัด
เดินทางสัญจร
พระธาตุดอยกู่แก้ว

10,000

-

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย (กรม
ส่งเสริม)

131 โครงการซ่อมเสริมผิวถนน
บริเวณบ้านกิ่วพร้าว ซอย
10 - หนองเขียว

เพื่อพัฒนาระบบการ
ซ่อมเสริมผิวถนนบริเวณ
คมนาคมขนส่งให้มีความ บ้านกิ่วพร้าว ซอย
สะดวกปลอดภัยในการ 10 - หนองเขียว
เดินทางสัญจร

10,000

-

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย (กรม
ส่งเสริม)

132 โครงการซ่อมเสริมผิวถนน
บริเวณบ้านป่าสักหลวง
หมู่ที่ 2 - บ้านกิ่วพร้าว หมู่ที่
4 ตาบลจันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
ซ่อมเสริมผิวถนนบริเวณ
คมนาคมขนส่งให้มีความ บ้านป่าสักหลวง หมู่ที่ 2
สะดวกปลอดภัยในการ
- บ้านกิ่วพร้าว หมู่ที่ 4
เดินทางสัญจร
ตาบลจันจว้าใต้

-

- ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย (กรม
ส่งเสริม)

133 โครงการซ่อมเสริมผิวถนน
บริเวณ บริเวณซอย 10
บ้านกิ่วพร้าว หมู่ที่ 4 ตาบล
จันจว้าใต้ - หนองเขียว

เพื่อพัฒนาระบบการ
ซ่อมเสริมผิวถนนบริเวณ
คมนาคมขนส่งให้มีความ บริเวณซอย 10บ้านกิ่ว
สะดวกปลอดภัยในการ พร้าว หมู่ที่ 4 ตาบลจันจ
เดินทางสัญจร
ว้าใต้ - หนองเขียว

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย (กรม
ส่งเสริม)

-

-

500,000

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย (กรม
ส่งเสริม)

500,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย (กรม
ส่งเสริม)

100,000

100,000

-

134 โครงการซ่อมเสริมผิวถนน
บริเวณบ้านสันหลวง หมู่ที่
10 - บ้านสันทางหลวง หมู่
12 ตาบลจันจว้าใต้ อาเภอ
แม่จัน จังหวัดเชียงราย

เพื่อพัฒนาระบบการ
ซ่อมเสริมผิวถนนบริเวณ
คมนาคมขนส่งให้มีความ บ้านสันหลวง หมู่ที่ 10 สะดวกปลอดภัยในการ
บ้านสันทางหลวง หมู่
เดินทางสัญจร
12 ตาบลจันจว้าใต้
อาเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย

-

100,000

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย (กรม
ส่งเสริม)

135 โครงการซ่อมเสริมผิวถนน
บริเวณบ้านแม่คาฝั่งหมิ่น
หมู่ 9 เชื่อมบ้านม่วงหมูสี
หมู่ 7 - บ้านม่วงหมูสีแท่น
ทอง หมู่ 7 - ตาบลจันจว้า
ใต้ อ.แม่จัน

เพื่อพัฒนาระบบการ
ซ่อมเสริมผิวถนนบริเวณ
คมนาคมขนส่งให้มีความ บ้านแม่คาฝั่งหมิ่น หมู่ 9
สะดวกปลอดภัยในการ
เชือ่ มบ้านม่วงหมูสี หมู่
เดินทางสัญจร
7 - บ้านม่วงหมูสีแท่น
ทอง หมู่ 7 - ตาบลจันจ
ว้าใต้ อาเภอแม่จัน

-

100,000

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย (กรม
ส่งเสริม)

136 โครงการซ่อมเสริมผิวถนน เพื่อพัฒนาระบบการ
ซ่อมเสริมผิวถนนบริเวณ
บริเวณซอย 1 บ้านใหม่ คมนาคมขนส่งให้มีความ ซอย 1 (ป่าช้า) บ้าน
หมู่ 1 ตาบลจันจว้า อ.แม่จัน สะดวกปลอดภัยในการ ใหม่ หมู่ 1 ตาบลจันจว้า
เดินทางสัญจร
อ.แม่จัน
137 โครงการซ่อมเสริมผิวถนน
บริเวณบ้านแม่คาน้าลัด
หมู่ 3 ตาบลจันจว้า อาเภอ
แม่จัน- เขตตาบลป่าสัก
อาเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย

เพื่อพัฒนาระบบการ
ซ่อมเสริมผิวถนนบริเวณ
คมนาคมขนส่งให้มีความ บ้านแม่คาน้าลัด หมู่ 3
สะดวกปลอดภัยในการ
ตาบลจันจว้า อาเภอแม่
เดินทางสัญจร
จัน- เขตตาบลป่าสัก
อาเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย

100,000

-

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

1,000,000

1,000,000

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย (กรม
ส่งเสริม)

138 โครงการซ่อมเสริมผิวถนน
บริเวณบ้านหนองร่อง หมู่
8-บ้านต้นยาง หมู่ 7 ตาบล
จันจว้า อาเภอแม่จันจังหวัด
เชียงราย

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ซ่อมเสริมผิวถนนบริเวณ
บ้านหนองร่อง หมู่
8-บ้านต้นยาง หมู่ 7
ตาบลจันจว้า อาเภอแม่
จันจังหวัดเชียงราย

100,000

-

139 โครงการปรับปรุงถนนหิน
คลุกบดอัดแน่น เข้าสุสาน
และเข้าพื้นที่เกษตร บ้าน
สันนาหนองบัว หมู่ 10 ต.
จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนนหินคลุกบด
อัดแน่น เข้าสุสาน และ
เข้าพื้นที่เกษตร บ้านสัน
นาหนองบัวหมู่10ต.จันจ
ว้า

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

140 โครงการขยายสะพานข้าม
ลาเหมืองร่องเสือเต้น บ้าน
หัวฝาย - แม่คาน้าลัด บ้าน
หัวฝาย หมู่ 11 ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ขยายสะพานข้ามลา
เหมืองร่องเสือเต้น บ้าน
หัวฝาย - แม่คาน้าลัด
บ้านหัวฝาย ม. 11

500,000

500,000

500,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

141 โครงการขยายสะพานข้าม เพื่อพัฒนาระบบการ
ขยายสะพานข้ามลา
ลาเหมืองร่องทราย บ้านป่า คมนาคมขนส่งให้มีความ เหมืองร่องทราย บ้านป่า
บงหลวง หมู่ 3 ต.จันจว้าใต้ สะดวกปลอดภัยในการ บงหลวง หมู่ 3
เดินทางสัญจร

500,000

500,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

142 โครงการขยายสะพานบ้านธิ เพื่อพัฒนาระบบการ
ขยายสะพานบ้านธิ - ป่า
- ป่าบงหลวง ต.จันจว้าใต้ คมนาคมขนส่งให้มีความ บงหลวง
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

143 โครงการขยายสะพาน
เพื่อพัฒนาระบบการ
ขยายสะพานทางเข้า
ทางเข้าสุสานบ้านป่ากุ๊ก หมู่ คมนาคมขนส่งให้มีความ สุสานบ้านป่ากุ๊ก หมู่ 8
8
ต.จันจว้าใต้
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

500,000

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย (กรม
ส่งเสริม)

144 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามแม่น้าจัน บริเวณที่นา
นายเทียม ลือเลิส บ้านป่า
สักหลวง หมู่ 2 ต.จันจว้า
ใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างสะพานข้าม
แม่น้าจัน บริเวณที่นา
นายเทียม ลือเลิส บ้าน
ป่าสักหลวง หมู่ 2 ต.
จันจว้าใต้

100,000

100,000

145 โครงการก่อสร้างสะพาน
บ้านสันทางหลวง (บริเวณ
สุสาน) ม.12 ต.จันจว้าใต้
เชื่อมถึง บ้านแม่คาฝั่งหมิ่น
ม.9 ต.จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างสะพาน บ้านสัน
คมนาคมขนส่งให้มีความ ทางหลวง (บริเวณสุสาน)
สะดวกปลอดภัยในการ
ม.12 ต.จันจว้าใต้ เชื่อม
เดินทางสัญจร
ถึง บ้านแม่คาฝั่งหมิ่น ม.
9 ต.จันจว้าใต้

1,000,000

1,000,000

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย (กรม
ส่งเสริม)

ก่อสร้างป้ายบอกทางเข้า
สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล
1, โรงเรียนเทศบาล 2, ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
จันจว้า, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดสันหลวง

-

50,000

-

ร้อยละ 80
มีปา้ ยบอกทางเข้า
ของประชากรที่ สถานศึกษา ที่
ได้รับประโยชน์ ชัดเจน และเป็น
สัดส่วน

กองการศึกษา

147 โครงการก่อสร้างสะพาน เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ข้ามแม่น้าจัน บริเวณที่นา อยูอ่ าศัย พื้นที่การเกษตร
นายเทียม ลือเลศ บ้าน และพื้นที่ภายในชุมชน
ป่าสักหลวง หมู่ 2 ต.
จันจว้าใต้

ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าจัน
บริเวณที่นา นายเทียม ลือ
เลศ บ้านป่าสักหลวง หมู่
2 ต.จันจว้าใต้

-

-

148 โครงการก่อสร้างถนนรอบเวียง เพื่อพัฒนาระบบการ
หนองหล่ม(เส้นทางวัดป่าหมาก คมนาคมขนส่งให้มีความ
หน่อ บ้านห้วยน้าราก ม.9 ต.
สะดวกปลอดภัยในการ
จันจว้า-หนองน้าร้อน ถึงบ้านป่า
เดินทางสัญจร
ถ่อน ม.11 ต.จันจว้าใต้

ก่อสร้างถนนรอบเวียงหนอง
หล่ม(เส้นทางวัดป่าหมาก
หน่อ บ้านห้วยน้าราก ม.9 ต.
จันจว้า-หนองน้าร้อน ถึง
บ้านป่าถ่อน ม.11 ต.จันจว้าใต้

-

146 โครงการก่อสร้างป้ายบอก

เพื่อใช้บอกเส้นทางเข้า
ทางเข้าสถานศึกษา โรงเรียน
สถานศึกษา และเพื่อ
เทศบาล 1, โรงเรียนเทศบาล 2,
ปรับภูมิทศั น์ให้เกิดความ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลจันจว้า, ศูนย์พัฒนาเด็ก สวยงาม เป็นระเบียบ
เล็กวัดสันหลวง

100,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

มีระบบการระบายน้าที่ดี
100,000 ร้อยละ 80
ของประชากรที่ น้าไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย
ได้รับประโยชน์ พื้นที่การเกษตร และ

กองช่าง

กองช่าง

พื้นที่ภายในชุมชน

3,000,000

3,000,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

ทต.จันจว้า กรม
ส่งเสริมฯกรม
ทรัพยากรน้าฯ
ทางหลวงชนบท

149 โครงการจัดทาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานช่าง

เพื่อพัฒนาระบบ
จัดทาระบบสารสนเทศ
สารสนเทศการ
เพือ่ การบริหารงานช่าง
บริหารงานช่างให้สะดวก เทศบาลตาบลจันจว้า
ในการปฏิบตั ิงาน

150 โครงการขยายไหล่ทางพร้อม

เพื่อพัฒนาระบบการ

ก่อสร้างกาแพงกันดินและราว คมนาคมขนส่งให้มีความ
กันตก บริเวณบ้านนายสมโภชน์
สะดวกปลอดภัยในการ
ขยัน บ้าน ป่าสักหลวงหมู่
1,2
ต.จันจว้าใต้ เดินทางสัญจร

ขยายไหล่ทางพร้อมก่อสร้าง
กาแพงกันดินและราวกันตก
บริเวณบ้านนายสมโภชน์
ขยัน บ้านป่าสักหลวงหมู่ 1,2
ต.จันจว้าใต้

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการระบายน้า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รบั
1 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล.พร้อมฝาปิด อยูอ่ าศัย พื้นที่การเกษตร
ถนนข้างบ้านนายบุญส่ง - และพื้นที่ภายในชุมชน
ลาเหมือสาธารณะบ้านป่า
สักหลวง ม.1 ต.จันจว้าใต้
2 โครงการปรับปรุงร่อง
ระบายน้าเส้นทางแยก
โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
บ้านป่าสักหลวง ม.1
ต.จันจว้าใต้

ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล.พร้อมฝาปิด ถนน
ข้างบ้านนายบุญส่ง - ลา
เหมือสาธารณะบ้านป่า
สักหลวง หมู่ 1

เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่ ปรับปรุงร่องระบายน้า
อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตร เส้นทางแยกโรงเรียน
และพื้นที่ภายในชุมชน จันจว้าวิทยาคม บ้านป่า
สักหลวง ม.1
ต.จันจว้าใต้

10,000

-

-

ระบบการช่างมี
ร้อยละ 80
กองช่าง
ประสิ
ท
ธิ
ภ
าพในการ
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ปฏิบัติงานในการบริการ
ประชาชน

400,000

-

-

ระบบการช่างมี
ร้อยละ 80
กองช่าง
ประสิ
ท
ธิ
ภ
าพในการ
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์ ปฏิบัติงานในการบริการ
ประชาชน

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

-

-

100,000

ตัวชี้วัด (KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่รบั ผิดชอบ

ร้อยละ 80 มีระบบการระบาย
ของประชากรที่ น้าที่ดีน้าไม่ทว่ มขังที่
ได้รับประโยชน์ อยู่อาศัย พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

ร้อยละ 80 มีระบบการระบาย
ของประชากรที่ น้าที่ดีน้าไม่ทว่ มขังที่
ได้รับประโยชน์ อยู่อาศัย พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล.พร้อมฝาปิด อยูอ่ าศัย พื้นที่การเกษตร
ถนนข้างบ้านนายบุญทา
และพื้นที่ภายในชุมชน
ทายะนา-บ้านนายสุกิจ
แสนใจวุฒิ บ้านป่าสักหลวง
หมู่ 1 ต.จันจว้าใต้

ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล.พร้อมฝาปิด ถนน
ข้างบ้านนายบุญทา ทา
ยะนา-บ้านนายสุกิจ แสน
ใจวุฒิ บ้านป่าสักหลวง
หมู่ 1

-

100,000

-

ร้อยละ 80 มีระบบการระบาย
ของประชากรที่ น้าที่ดีน้าไม่ทว่ มขังที่
ได้รับประโยชน์ อยู่อาศัย พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล.พร้อมฝา อยูอ่ าศัย พื้นที่การเกษตร
ปิดซอย 2 บ้านป่าสักหลวง และพื้นที่ภายในชุมชน
หมู่ 2 ต.จันจว้าใต้

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า คสล.พร้อม
ฝาปิดซอย 2 บ้านป่าสัก
หลวง หมู่ 2

-

100,000

-

ร้อยละ 80 มีระบบการระบาย
ของประชากรที่ น้าที่ดีน้าไม่ทว่ มขังที่
ได้รับประโยชน์ อยู่อาศัย พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

5 โครงการขยายไหล่ทาง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
พร้อมวางท่อ คสล. จาก
อยูอ่ าศัย พื้นที่การเกษตร
บ้านนายสม ขยัน บ้านป่า และพื้นที่ภายในชุมชน
สักหลวง ม.1 ถึงบ้านน.ส.
อานวย บ้านป่าสักหลวง ม.
2 ต.จันจว้าใต้

ขยายไหล่ทางพร้อมวาง
ท่อ คสล. จากบ้านนาย
สม ขยัน บ้านป่าสักหลวง
ม.1 ถึงบ้านน.ส.อานวย
บ้านป่าสักหลวง ม.2 ต.
จันจว้าใต้

-

-

ร้อยละ 80 มีระบบการระบาย
ของประชากรที่ น้าที่ดีน้าไม่ทว่ มขังที่
ได้รับประโยชน์ อยู่อาศัย พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

-

50,000

ร้อยละ 80 มีระบบการระบายน้าที่ดี
ของประชากรที่ น้าไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย
ได้รับประโยชน์ พื้นที่การเกษตร และ

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า คสล. พร้อมฝา
ปิด บริเวณหน้าวัดป่าสัก
หลวง หมู่ 2 ต.จันจว้าใต้

เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่ ก่อสร้างรางระบายน้า
อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตร คสล. พร้อมฝาปิด
และพื้นที่ภายในชุมชน บริเวณหน้าวัดป่าสัก
หลวง หมู่ 2
ต.จันจว้าใต้

100,000

-

พื้นที่ภายในชุมชน

7 โครงการวางท่อลอดเหลี่ยม เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
คสล. (ที่นานนายประสิทธิ์ อยูอ่ าศัย พื้นที่การเกษตร
จินดาธรรม เชื่อมบ้านป่า และพื้นที่ภายในชุมชน
บงหลวง ม.3 ,หนองครก ม.
6, บ้านสันหลวง ม.10,บ้าน
สันทางหลวง ม.12) บ้าน
ป่าสักหลวง หมู่ 2
ต.จันจว้าใต้

วางท่อลอดเหลี่ยม 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 มีระบบการระบาย
ของประชากรที่ น้าที่ดีน้าไม่ทว่ มขังที่
ได้รับประโยชน์ อยู่อาศัย พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล. พร้อมฝา อยูอ่ าศัย พื้นที่การเกษตร
ปิด ซอย 2 ข้างบ้าน นาย และพื้นที่ภายในชุมชน
ยรรยง สมบัติใหม่ ,
จากบ้านนายใจยา ต๊ะต้อง
ใจ ถึงแม่น้าจัน บ้านป่าบง
หลวง ม.3 ต.จันจว้าใต้

ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. พร้อมฝาปิด ซอย
2 ข้างบ้าน นายยรรยง
สมบัติใหม่ บ้านป่า
บงหลวง
ม.3
ต.จันจว้าใต้

-

100,000

-

ร้อยละ 80 มีระบบการระบาย
ของประชากรที่ น้าที่ดีน้าไม่ทว่ มขังที่
ได้รับประโยชน์ อยู่อาศัย พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

9 โครงการวางท่อ คสล. ลอด เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ถนนตรงข้ามบ้านนายสวาท อยูอ่ าศัย พื้นที่การเกษตร
กัลยาณกุล บ้านป่าบง
และพื้นที่ภายในชุมชน
หลวง ม.3 ต.จันจว้าใต้

วางท่อ คสล. ลอดถนน
ตรงข้ามบ้านนายสวาท
กัลยาณกุล บ้านป่าบง
หลวง ม.3 ต.จันจว้าใต้

-

100,000

-

ร้อยละ 80 มีระบบการระบาย
ของประชากรที่ น้าที่ดีน้าไม่ทว่ มขังที่
ได้รับประโยชน์ อยู่อาศัย พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

10 โครงการเสริมไหล่ทางและ เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
วางท่อพร้อมฝาปิด จาก
อยูอ่ าศัย พื้นที่การเกษตร
สามแยกหน้าบ้านนายสวาท และพื้นที่ภายในชุมชน
กัลยาณกุล ถึง บ้านนาย
แถลง ปิงยองบ้านป่าบง
หลวง ม.3 ต.จันจว้าใต้

เสริมไหล่ทางและวางท่อ
พร้อมฝาปิด จากสาม
แยกหน้าบ้านนายสวาท
กัลยาณกุล ถึง บ้านนาย
แถลง ปิงยองบ้านป่าบง
หลวง ม.3 ต.จันจว้าใต้

-

100,000

-

ร้อยละ 80 มีระบบการระบาย
ของประชากรที่ น้าที่ดีน้าไม่ทว่ มขังที่
ได้รับประโยชน์ อยู่อาศัย พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล. พร้อมฝา อยูอ่ าศัย พื้นที่การเกษตร
ปิด จากบ้านนางพับ จับใจ และพื้นที่ภายในชุมชน
นาย,บ้านนางปินแก้ว เงา
งาม ถึง แม่น้าจัน บ้านป่า
บงหลวง ม.3 ต.จันจว้าใต้

ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
พร้อมฝาปิด จากบ้านนางพับ
จับใจนาย,บ้านนางปินแก้ว
เงางาม ถึง แม่น้าจัน บ้านป่า
บงหลวง ม.3 ต.จันจว้าใต้

12 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้า เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
จากฝายหนองปึ๋ง ถึงป่าสัก อยูอ่ าศัย พื้นที่การเกษตร
หลวง บ้านกิ่วพร้าว ม.4 และพื้นที่ภายในชุมชน
ต.จันจว้าใต้

ก่อสร้างคลองส่งน้า จาก
ฝายหนองปึ๋ง ถึงป่าสัก
หลวง บ้านกิ่วพร้าว ม.
4 ต.จันจว้าใต้

13 โครงการก่อสร้างท่อส่งน้า เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
หนองเขียวถึงพื้นที่
อยูอ่ าศัย พื้นที่การเกษตร
การเกษตรบ้านกิ่วพร้าว ม.4 และพื้นที่ภายในชุมชน
ถึงบ้านป่าสักหลวง ม.2
ต.จันจว้าใต้

ก่อสร้างท่อส่งน้าหนองเขียว
ถึงพื้นที่การเกษตรบ้านกิ่ว
พร้าว ม.4 ถึงบ้านป่าสักหลวง
ม.2
ต.จันจว้าใต้

-

14 โครงการผันน้าแม่น้าจันเข้า เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
หนองเขียวด้วยระบบไฟฟ้า อยูอ่ าศัย พื้นที่การเกษตร
บ้านกิ่วพร้าว ม.4
และพื้นที่ภายในชุมชน
ต.จันจว้าใต้

ผันน้าแม่น้าจันเข้าหนอง
เขียวด้วยระบบไฟฟ้า
บ้านกิ่วพร้าว ม.4 ต.
จันจว้าใต้

-

15 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล.พร้อมฝาปิด อยูอ่ าศัย พื้นที่การเกษตร
ซอย 6 บ้านนางสิงหา ไชย และพื้นที่ภายในชุมชน
สาร บ้านกิ่วพร้าว ม.4
ต.จันจว้าใต้

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

-

-

100,000

100,000

-

-

ร้อยละ 80 มีระบบการระบาย
ของประชากรที่ น้าที่ดีน้าไม่ทว่ มขังที่
ได้รับประโยชน์ อยู่อาศัย พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

-

ร้อยละ 80 มีระบบการระบายน้าที่ดี
ของประชากรที่ น้าไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย
ได้รับประโยชน์ พื้นที่การเกษตร และ

กองช่าง

ร้อยละ 80 มีระบบการระบายน้าที่ดี
ของประชากรที่ น้าไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย
ได้รับประโยชน์ พื้นที่การเกษตร และ

กองช่าง

ร้อยละ 80 มีระบบการระบายน้าที่ดี
ของประชากรที่ น้าไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย
ได้รับประโยชน์ พื้นที่การเกษตร และ

กองช่าง

ร้อยละ 80 มีระบบการระบายน้าที่ดี
ของประชากรที่ น้าไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย
ได้รับประโยชน์ พื้นที่การเกษตร และ

กองช่าง

พื้นที่ภายในชุมชน

100,000

-

พื้นที่ภายในชุมชน

-

100,000

พื้นที่ภายในชุมชน

-

100,000

พื้นที่ภายในชุมชน

16 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล.พร้อมฝาปิด อยูอ่ าศัย พื้นที่การเกษตร
ซอย 2 บ้านนายปริญญา และพื้นที่ภายในชุมชน
เอี่ยมอ่อน บ้านกิ่วพร้าว
ม.4 ต.จันจว้าใต้

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

17 โครงการปรับปรุงราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า หน้าบ้านนายผัด อยูอ่ าศัย พื้นที่การเกษตร
กันแก้ว บ้านกิ่วพร้าว ม. และพื้นที่ภายในชุมชน
4 ต.จันจว้าใต้

ปรับปรุงรางระบายน้า
หน้าบ้านนายผัด กันแก้ว
บ้านกิ่วพร้าว ม.4 ต.
จันจว้าใต้

18 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล.พร้อมฝาปิด อยูอ่ าศัย พื้นที่การเกษตร
ซอย 8 ถึงซอย 6 บ้านกิ่ว และพื้นที่ภายในชุมชน
พร้าว หมู่ 4 ต.จันจว้าใต้

ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 8
ถึงซอย 6 บ้านกิ่วพร้าว
หมู่ 4

-

19 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล.พร้อมฝาปิด อยูอ่ าศัย พื้นที่การเกษตร
ซอย 1,4,5, บ้านหนองปึ๋ง และพื้นที่ภายในชุมชน
หมู่ 5 ต.จันจว้าใต้

ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล.พร้อมฝาปิด ซอย
1,4,5, บ้านหนองปึ๋ง
หมู่ 5 ต.จันจว้าใต้

-

20 โครงการก่อสร้างฝาปิดราง เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล. ซอย 6
อยูอ่ าศัย พื้นที่การเกษตร
บ้านหนองครก หมู่ 6
และพื้นที่ภายในชุมชน
ต.จันจว้าใต้

ก่อสร้างฝาปิดราง
ระบายน้า คสล.พร้อม
ฝาปิด ซอย 6 บ้าน
หนองครก หมู่ 6

-

-

-

100,000

ร้อยละ 80 มีระบบการระบายน้าที่ดี
ของประชากรที่ น้าไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย
ได้รับประโยชน์ พื้นที่การเกษตร และ

กองช่าง

ร้อยละ 80 มีระบบการระบายน้าที่ดี
ของประชากรที่ น้าไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย
ได้รับประโยชน์ พื้นที่การเกษตร และ

กองช่าง

ร้อยละ 80 มีระบบการระบายน้าที่ดี
ของประชากรที่ น้าไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย
ได้รับประโยชน์ พื้นที่การเกษตร และ

กองช่าง

ร้อยละ 80 มีระบบการระบายน้าที่ดี
ของประชากรที่ น้าไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย
ได้รับประโยชน์ พื้นที่การเกษตร และ

กองช่าง

ร้อยละ 80 มีระบบการระบายน้าที่ดี
ของประชากรที่ น้าไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย
ได้รับประโยชน์ พื้นที่การเกษตร และ

กองช่าง

พื้นที่ภายในชุมชน

100,000

-

-

พื้นที่ภายในชุมชน

-

100,000

พื้นที่ภายในชุมชน

100,000

-

พื้นที่ภายในชุมชน

100,000

-

พื้นที่ภายในชุมชน

21 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล.พร้อมฝาปิด อยูอ่ าศัย พื้นที่การเกษตร
ลาเหมืองซอย
และพื้นที่ภายในชุมชน
1,2,3,8,9,10 บ้านหนอง
ครก หมู่ 6 ต.จันจว้าใต้
22 โครงการขยายสะพานข้าม
เหมืองร่องทรายเชื่อมบ้าน
ป่าบงหลวง บ้านป่ากุ๊ก ม.8
ต.จันจว้าใต้

ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล.พร้อมฝาปิด ลา
เหมืองซอย 1,2,3,8,9,10
บ้านหนองครก

-

-

100,000

ร้อยละ 80 มีระบบการระบาย
ของประชากรที่ น้าที่ดีน้าไม่ทว่ มขังที่
ได้รับประโยชน์ อยู่อาศัย พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขยายสะพานข้ามเหมือง
คมนาคมขนส่งให้มีความ ร่องทรายเชื่อมบ้านป่า
สะดวกปลอดภัยในการ บงหลวง บ้านป่ากุก๊ ม.8
เดินทางสัญจร
ต.จันจว้าใต้

-

-

200,000

ร้อยละ 90 ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย

-

-

100,000

ร้อยละ 80 มีระบบการระบายน้าที่ดี
ของประชากรที่ น้าไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย
ได้รับประโยชน์ พื้นที่การเกษตร และ

กองช่าง

ร้อยละ 80 มีระบบการระบายน้าที่ดี
ของประชากรที่ น้าไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย
ได้รับประโยชน์ พื้นที่การเกษตร และ

กองช่าง

ร้อยละ 80 มีระบบการระบายน้าที่ดี
ของประชากรที่ น้าไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย
ได้รับประโยชน์ พื้นที่การเกษตร และ

กองช่าง

ร้อยละ 80 มีระบบการระบายน้าที่ดี
ของประชากรที่ น้าไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย
ได้รับประโยชน์ และพืน้ ที่ภายในชุมชน

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างท่อหลอด เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
เหลี่ยม คสล. บริเวณตรง อยูอ่ าศัย พื้นที่การเกษตร
ข้ามคอดควาย นายอารีย์ และพื้นที่ภายในชุมชน
จับใจนาย บ้านป่ากุ๊ก ม.8
ต.จันจว้าใต้

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

พื้นที่ภายในชุมชน

24 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า คสล.พร้อมฝา
ปิดซอย 8 บ้านแม่คาฝั่ง
หมิ่น หมู่ 9 ต.จันจว้าใต้

เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่ ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตร พร้อมฝาปิดซอย 8 บ้านแม่
และพื้นที่ภายในชุมชน คาฝั่งหมิ่น หมู่ 9 ต.จันจว้า

-

25 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม เชื่อม บ้านสันทาง
หลวง บ้านแม่คาฝั่งหมิ่น
ม.9 ต.จันจว้าใต้

เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม เชื่อม
อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตร บ้านสันทางหลวง บ้านแม่
และพื้นที่ภายในชุมชน คาฝัง่ หมิ่น ม.9 ต.จันจ

-

100,000

-

ใต้

26 โครงการขุดลอกร่องระบาย เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
น้า ซอย 3 บ้านแม่คาฝั่ง อยูอ่ าศัย และพื้นที่
หมิ่น หมู่ 9 ต.จันจว้าใต้ ภายในชุมชน

พื้นที่ภายในชุมชน

-

100,000

ว้าใต้

ขุดลอกร่องระบายน้า
ซอย 3 บ้านแม่คาฝั่งหมิ่น
หมู่ 9
ต.
จันจว้าใต้

พื้นที่ภายในชุมชน

-

-

100,000

27 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล.พร้อมฝาปิด อยูอ่ าศัย พื้นที่การเกษตร
หน้าบ้านนายตา ปงกันคา และพื้นที่ภายในชุมชน
และบริเวณสามแยกหน้า
วัด บ้านแม่คาฝั่งหมิ่น หมู่
9 ต.จันจว้าใต้
28 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าพร้อมฝาปิด
ซอย 1 ถึงตลาดสันหลวง
บ้านสันหลวง ม.10 ต.
จันจว้าใต้

ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล.พร้อมฝาปิด หน้า
บ้านลุงตายาว บ้านแม่
คาฝั่งหมิ่น หมู่ 9

-

100,000

-

กองช่าง

ร้อยละ 80 มีระบบการระบายน้าที่ดี
ของประชากรที่ น้าไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย
ได้รับประโยชน์ พื้นที่การเกษตร และ

กองช่าง

ร้อยละ 80 มีระบบการระบายน้าที่ดี
ของประชากรที่ น้าไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย
ได้รับประโยชน์ พื้นที่การเกษตร และ

กองช่าง

ร้อยละ 80 มีระบบการระบายน้าที่ดี
ของประชากรที่ น้าไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย
ได้รับประโยชน์ พื้นที่การเกษตร และ

กองช่าง

ร้อยละ 80 มีระบบการระบายน้าที่ดี
ของประชากรที่ น้าไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย
ได้รับประโยชน์ พื้นที่การเกษตร และ

กองช่าง

พื้นที่ภายในชุมชน

เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่ ก่อสร้างรางระบายน้าพร้อม
อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตร ฝาปิด ซอย 1 ถึงตลาดสัน
และพื้นที่ภายในชุมชน หลวง บ้านสันหลวง ม.10

-

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
ทางเข้าบ้านนายอุดม ธิ
น้อมธรรม ,บ้านนายจาลอง
อุประ บ้านสันหลวง ม.10
ต.จันจว้าใต้

-

-

100,000

ต.จันจว้าใต้

29 โครงการก่อสร้างท่อลอด เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
เหลี่ยม ทางเข้าบ้านนาย อยูอ่ าศัย พื้นที่การเกษตร
อุดม ธิน้อมธรรม ,บ้านนาย และพื้นที่ภายในชุมชน
จาลอง อุประ บ้านสัน
หลวง ม.10 ต.จันจว้าใต้

ร้อยละ 80 มีระบบการระบายน้าที่ดี
ของประชากรที่ น้าไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย
ได้รับประโยชน์ พื้นที่การเกษตร และ

พื้นที่ภายในชุมชน

-

100,000

พื้นที่ภายในชุมชน

30 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า ซอย 5 (ทางไป
บ้านหนองครก) บ้านสัน
หลวง ม.10 ต.จันจว้าใต้

เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่ ก่อสร้างรางระบายน้า ซอย 5
อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตร (ทางไปบ้านหนองครก)
และพื้นที่ภายในชุมชน บ้านสันหลวง ม.10

-

31 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม บริเวณที่นานา
ยอนันต์ สันกาศ
บ้านสันหลวง ม.10
ต.จันจว้าใต้

เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตร บริเวณที่นานายอนันต์
และพื้นที่ภายในชุมชน สันกาศ บ้านสันหลวง ม.
10 ต.จันจว้าใต้

-

100,000

-

ต.จันจว้าใต้

พื้นที่ภายในชุมชน

-

100,000

พื้นที่ภายในชุมชน

32 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล.พร้อมฝาปิด อยูอ่ าศัย พื้นที่การเกษตร
หน้าบ้านนางจันดี จับใจ และพื้นที่ภายในชุมชน
นาย ,จากบ้านนายสนั่น
ผัดกาศ หมู่ 10 ต.จันจว้าใต้

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

-

33 โครงการปรับปรุงระบบ
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้าพร้อมฝาปิด
อยูอ่ าศัย พื้นที่การเกษตร
ภายในชุมชน บ้านสันหลวง และพื้นที่ภายในชุมชน
ม.10 ต.จันจว้าใต้

ปรับปรุงรางระบายน้าหน้า
บ้านนางจันดี จับใจนาย ,
หน้าบ้านนายสนั่น ผัดกาศ
ซอย 5 ทางไปบ้านหนองครก
,ซอย 1 ถึงตลาดบ้านสันหลวง

-

-

34 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล.พร้อมฝาปิด อยูอ่ าศัย พื้นที่การเกษตร
ซอยข้างบ้านนายพิชัย ต๊ะ และพื้นที่ภายในชุมชน
ต้องใจ บ้านสันทางหลวง
หมู่ 12 ต.จันจว้าใต้

ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
พร้อมฝาปิด ซอยข้างบ้าน
นายพิชัย ต๊ะต้องใจ บ้านสัน
ทางหลวงหมู่ 12 ต.จันจว้าใต้

-

-

35 โครงการก่อสร้างสะพาน
คสล. เชื่อมระหว่างสุสาน
สันทางหลวงถึงแม่คาฝั่ง
หมิ่น บ้านสันทางหลวง ม.
12 ต.จันจว้าใต้

ก่อสร้างสะพาน คสล. เชื่อม
ระหว่างสุสานสันทางหลวงถึง
แม่คาฝั่งหมิ่น บ้านสันทาง
หลวง ม.12 ต.จันจว้าใต้

-

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

36 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล. พร้อมฝา อยูอ่ าศัย และพื้นที่
ปิด ซอย 7 ถึง ซอย 8 บ้าน ภายในชุมชน
ใหม่ ม.1 ต.จันจว้า

ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. พร้อมฝาปิด ซอย
7 ถึง ซอย 8 บ้านใหม่
ม.1 ต.จันจว้า

100,000

ร้อยละ 80 มีระบบการระบายน้าที่ดี
ของประชากรที่ น้าไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย
ได้รับประโยชน์ พื้นที่การเกษตร และ

กองช่าง

100,000

ร้อยละ 80 มีระบบการระบาย
ของประชากรที่ น้าที่ดีน้าไม่ทว่ มขังที่
ได้รับประโยชน์ อยู่อาศัย พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

100,000

ร้อยละ 80 มีระบบการระบายน้าที่ดี
ของประชากรที่ น้าไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย
ได้รับประโยชน์ พื้นที่การเกษตร และ

กองช่าง

-

ร้อยละ 90 ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย

-

ร้อยละ 80 มีระบบการระบาย
ของประชากรที่ น้าที่ดีน้าไม่ทว่ มขังที่
ได้รับประโยชน์ อยู่อาศัย และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

-

พื้นที่ภายในชุมชน

พื้นที่ภายในชุมชน

100,000

200,000

-

37 โครงการวางท่อ คสล.
พื่อป้องกันน้าท่วมขังที่อยู่ วางท่อ คสล. เส้นทางไป
เส้นทางไปบ้านห้วยน้าราก อาศัย พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยน้าราก บ้านใหม่
บ้านใหม่ ม.1 ต.จันจว้า
และพืน้ ที่ภายในชุมชน
ม.1
ต.จันจว้า

-

38 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล.ซอยใจ๋บา้ น
บ้านแม่คาน้าลัด หมู่ 3
ต.จันจว้า

-

เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
อยู่อาศัย และพื้นที่
ภายในชุมชน

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คสล.ซอยใจ๋บา้ น บ้าน
แม่คาน้าลัด หมู่ 3

39 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล.พร้อมฝาปิด อยูอ่ าศัย และพื้นที่ภายใน
จากซอยประปาถึงบ้าน
ชุมชน
นางบัวผา เอกศูนย์ บ้าน
ห้วยน้ารากหมู่ 4 ต.จันจว้า

ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล.พร้อมฝาปิด จาก
ซอยประปาถึงบ้านนาง
บัวผา เอกศูนย์ บ้าน
ห้วยน้ารากหมู่ 4 ต.
จันจว้า

40 โครงการปรับปรุงระบบ
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้าพร้อมฝาปิด
อยูอ่ าศัย และพื้นที่ภายใน
ภายในชุมชน บ้านห้วยน้า ชุมชน
รากหมู่ 4 ต.จันจว้า

ปรับปรุงรางระบายน้าจาก
ตลาดถึงสามแยก บ้าน น.ส.
ศรีจุ่ม สุตะวงศ์ ,จาก
หอประชุมถึงบ้านนายอินตา
ปิ่นทรายมูล,จากบ้านนางป๋า
สุตะวงค์ถึงห้วยน้าราก ม.9(
บ้านนางสุพรรณ วงศ์ษา) ,
จากบ้านนาสยสมพงษ์ ปัน
เขื่อนขัติ ถึงที่เก็บของแม่บ้าน
,จากบ้านนายเมือง แก้วราก
มุขถึงบ้านนายอุ่นเรือน ภิระ
บรรณ,ซอยข้าง ร.ร.ห้วยน้า
ราก

-

ร้อยละ 80 มีระบบการระบายน้าที่ดี
ของประชากรที่ น้าไม่ท่วมขังที่อยู่อาศัย
ได้รับประโยชน์ พื้นที่การเกษตร และ

กองช่าง

-

ร้อยละ 80 มีระบบการระบาย
ของประชากรที่ น้าที่ดีน้าไม่ทว่ มขังที่
ได้รับประโยชน์ อยู่อาศัย พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

-

ร้อยละ 80 มีระบบการระบาย
ของประชากรที่ น้าที่ดีน้าไม่ทว่ มขังที่
ได้รับประโยชน์ อยู่อาศัย พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

ร้อยละ 80 มีระบบการระบาย
ของประชากรที่ น้าที่ดีน้าไม่ทว่ มขังที่
ได้รับประโยชน์ อยู่อาศัย และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

100,000

พื้นที่ภายในชุมชน

100,000

-

100,000

-

-

200,000

41 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้าพร้อมฝาปิด
อยูอ่ าศัย และพื้นที่ภายใน
ตั้งแต่บา้ นนางช่วน นิ่มอิ่ม ชุมชน
ถึง บ้านนายสมศักดิ์ จันทา
พูน บ้านดง หมู่ 6 ต.
จันจว้า

ก่อสร้างรางระบายน้า
พร้อมฝาปิด ตั้งแต่บา้ น
นางช่วน นิ่มอิ่ม ถึง บ้าน
นายสมศักดิ์ จันทาพูน
บ้านดง หมู่ 6 ต.จันจว้า

42 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่ ก่อสร้างรางระบายน้า
ระบายน้าพร้อมฝาปิด ซอย อยูอ่ าศัย และพื้นที่ภายใน พร้อมฝาปิด ซอย 5
5 บ้านดง หมู่ 6 ต.จันจว้า ชุมชน
บ้านดง หมู่ 6
ต.จันจว้า

-

100,000

-

100,000

-

ร้อยละ 80 มีระบบการระบาย
ของประชากรที่ น้าที่ดีน้าไม่ทว่ มขังที่
ได้รับประโยชน์ อยู่อาศัย และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

-

ร้อยละ 80 มีระบบการระบาย
ของประชากรที่ น้าที่ดีน้าไม่ทว่ มขังที่
ได้รับประโยชน์ อยู่อาศัย และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

100,000

-

ร้อยละ 80 มีระบบการระบาย
ของประชากรที่ น้าที่ดีน้าไม่ทว่ มขัง
ได้รับประโยชน์ พื้นที่ภายในโรงเรียน

กองช่าง

-

ร้อยละ 90 ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย

-

43 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้าภายในบริเวณ
อยูภ่ ายในโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง

ก่อสร้างรางระบายน้า
ภายในบริเวณ โรงเรียน
เทศบาล 1 ต้นยาง

44 โครงการขยายสะพานบ้าน
แม่คาฝั่งหมิ่น ม.9
ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน เชื่อม
เขตติดต่อ เทศบาลสาย
น้าคา อ.แม่จัน

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ขยายสะพานบ้านแม่คาฝั่ง
หมิ่น ม.9 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่
จัน เชื่อมเขตติดต่อ เทศบาล
สายน้าคา อ.แม่จัน

200,000

200,000

45 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
สะพานและราวสะพาน ใน
เขตพื้นที่เทศบาลตาบล
จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงซ่อมแซม
สะพานและราวสะพาน
ในเขตพื้นที่เทศบาล
ตาบลจันจว้า

100,000

100,000

100,000

ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

46 โครงการวางท่อจ่ายน้า
เพื่อปรับปรุงระบบจ่ายน้า วางท่อจ่ายน้าบริเวณ
บริเวณสวนสาธารณะเฉลิม บริเวณสวนสาธารณะ
สวนสาธารณะเฉลิมพระ
พระเกียรติฯหนองมโนราห์ เฉลิมพระเกียรติฯหนอง เกียรติฯหนองมโนราห์
มโนราห์

100,000

100,000

100,000

ร้อยละ 80 มีระบบจ่ายน้าที่ดีขึ้น กองช่าง กอง
ของประชากรที่ และบริการอย่างทั่วถึง ประปา
ได้รับประโยชน์

47 โครงการเสริมดินลูกรังไป เพื่อความสะดวกในการ
ยังบ่อขยะเทศบาล บ้าน เดินทางไปยังบ่อขยะ
ต้นยาง หมู่ 7 ต.จันจว้า

ดาเนินการเสริมดินลูกรัง
ไปยังบ่อขยะเทศบาล
บ้านต้นยาง หมู่ 7 ต.
จันจว้า

-

48 โครงการก่อสร้างสะพาน เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างสะพาน คสล.
คสล. ซอย 2,3,6 บ้านใหม่ คมนาคมขนส่งให้มีความ 2,3,6 บ้านใหม่
ต.จันจว้า
สะดวกปลอดภัยในการ
ต.จันจว้า
เดินทางสัญจร

-

49 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล. พร้อมฝา อยูอ่ าศัย พื้นที่ภายใน
ปิด บริเวณบ้านนางอาไพร ชุมชน
ถึงลาเหมืองใหม่ บ้านทราย
มูล ม.2 ต.จันจว้า

ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. พร้อมฝาปิด
บริเวณบ้านนางอาไพร
ถึงลาเหมืองใหม่ บ้าน
ทรายมูล ม.2
ต.
จันจว้า

-

50 โครงการก่อสร้างท่อลอด เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
เหลี่ยมเข้าพื้นที่การเกษตร อยูอ่ าศัย พื้นที่การเกษตร
บริเวณที่นา นายวาร ภิระ
บรรณ บ้านทรายมูล ม.2
ต.จันจว้า

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

-

51 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล.พร้อมฝาปิด อยูอ่ าศัย และพื้นที่
จากซอยประปา ถึงบ้าน ภายในชุมชน
นางบัวผา เอกศูนย์ บ้าน
ห้วยน้าราก ม.4 ต.จันจว้า

ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล.พร้อมฝาปิด จาก
ซอยประปา ถึงบ้านนาง
บัวผา เอกศูนย์ บ้าน
ห้วยน้าราก ม.4 ต.จันจว้า

-

100,000

-

100,000

-

100,000

-

-

100,000

-

100,000

ร้อยละ 80 รถบรรทุกขยะมี
ของประชาชนได ความสะดวกในการ
ใช้ประโยชน์ เดินทางไปบ่อขยะ
ของเทศบาล

กองช่าง

ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ
ของประชาชนได สะดวกปลอดภัยใน
ใช้ประโยชน์ การเดินทางสัญจร

กองช่าง

ร้อยละ 80 มีระบบการระบาย
ของประชาชนได น้าที่ดีน้าไม่ทว่ มขังที่
ใช้ประโยชน์ อยู่อาศัย พื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

ร้อยละ 80 มีระบบการระบาย
ของประชาชนได น้าที่ดีน้าไม่ทว่ มขังที่
ใช้ประโยชน์ อยู่อาศัย พื้นที่
การเกษตร

กองช่าง

ร้อยละ 80 มีระบบการระบาย
ของประชาชนได น้าที่ดีน้าไม่ทว่ มขังที่
ใช้ประโยชน์ อยู่อาศัย และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

52 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล.พร้อมฝาปิด อยูอ่ าศัย พื้นที่การเกษตร
จากปากทางตลาด ถึงสาม และพื้นที่ภายในชุมชน
แยกบ้าน น.ส.ศรีจุ่ม สุตะ
วงศ์ บ้านห้วยน้าราก ม.4
ต.จันจว้า

ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล.พร้อมฝาปิด จาก
ปากทางตลาด ถึงสาม
แยกบ้าน น.ส.ศรีจุ่ม สุ
ตะวงศ์ บ้านห้วยน้าราก
ม.4 ต.จันจว้า

-

53 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล.พร้อมฝาปิด อยูอ่ าศัย พื้นที่ภายใน
จากหอประชุม ถึงบ้าน
ชุมชน
นายอินตา ปินทรายมูล
บ้านห้วยน้าราก ม.4 ต.
จันจว้า

ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล.พร้อมฝาปิด จาก
หอประชุม ถึงบ้าน นาย
อินตา ปินทรายมูล
บ้านห้วยน้าราก ม.4
ต.จันจว้า

-

54 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล.พร้อมฝาปิด อยูอ่ าศัย พื้นที่ภายใน
จากบ้านนางป๋า สุตะวงค์ ชุมชน
บ้านห้วยน้าราก ม.4 ถึง
บ้านห้วยน้าราก หมู่ 9
บ้านนางสุพรรณ วงศ์ษา
ต.จันจว้า

ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
พร้อมฝาปิด จากบ้านนางป๋า
สุตะวงค์ บ้านห้วยน้าราก
ม.4 ถึงบ้านห้วยน้าราก หมู่
9 บ้านนางสุพรรณ วงศ์ษา
ต.จันจว้า

-

55 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล.พร้อมฝาปิด อยูอ่ าศัย พื้นที่ภายใน
จากบ้านนายสมพงษ์ ปัน ชุมชน
เขื่อนขัติ ถึง ที่เก็บของ
แม่บา้ น บ้านห้วยน้าราก ม.
4 ต.จันจว้า

ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
พร้อมฝาปิด จากบ้านนาย
สมพงษ์ ปันเขื่อนขัติ ถึง ที่
เก็บของแม่บ้าน บ้านห้วยน้า
ราก ม.4 ต.จันจว้า

-

100,000

-

100,000

-

-

100,000

-

100,000

ร้อยละ 80 มีระบบการระบาย
ของประชาชนได น้าที่ดีน้าไม่ทว่ มขังที่
ใช้ประโยชน์ อยู่อาศัย และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

ร้อยละ 80 มีระบบการระบาย
ของประชาชนได น้าที่ดีน้าไม่ทว่ มขังที่
ใช้ประโยชน์ อยู่อาศัย และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

ร้อยละ 80 มีระบบการระบาย
ของประชาชนได น้าที่ดีน้าไม่ทว่ มขังที่
ใช้ประโยชน์ อยู่อาศัย และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

ร้อยละ 80 มีระบบการระบาย
ของประชาชนได น้าที่ดีน้าไม่ทว่ มขังที่
ใช้ประโยชน์ อยู่อาศัย และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

56 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล.พร้อมฝาปิด อยูอ่ าศัย พื้นที่ภายใน
จากบ้านนายเมือง แก้ว
ชุมชน
รากมุข ถึง บ้านนายอุ่น
เรือน ภิระบรรณ บ้านห้วย
น้าราก ม.4 ต.จันจว้า

ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
พร้อมฝาปิด จากบ้านนาย
เมือง แก้วรากมุข ถึง บ้าน
นายอุ่นเรือน ภิระบรรณ
บ้านห้วยน้าราก ม.4 ต.
จันจว้า

57 โครงการก่อสร้างสะพาน เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ข้ามลาน้าห้วย ตรงข้าม
อยูอ่ าศัย พื้นที่ภายใน
บ้านนายชูเกียรติ พิงคะสัน ชุมชน
บ.ห้วยน้าราก ม.5
ต.จันจว้า

ก่อสร้างสะพานข้ามลา
น้าห้วย ตรงข้ามบ้าน
นายชูเกียรติ พิงคะสัน
บ.ห้วยน้าราก ม.5 ต.
จันจว้า

58 โครงการปรับปรุงระบบการ เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้าในชุมชน บ้าน
อยูอ่ าศัย พื้นที่ภายใน
ห้วยน้าราก หมู่ 5 ต.จันจว้า ชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
พร้อมฝาปิด บ้านนายเสาร์คา
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.ห้วยน้าราก ม.5
ต.จันจว้า

-

100,000

-

ร้อยละ 80 มีระบบการระบาย
ของประชาชนได น้าที่ดีน้าไม่ทว่ มขังที่
ใช้ประโยชน์ อยู่อาศัย และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

-

100,000

-

ร้อยละ 80 มีระบบการระบาย
ของประชาชนได น้าที่ดีน้าไม่ทว่ มขังที่
ใช้ประโยชน์ อยู่อาศัย และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

-

100,000 100,000

ร้อยละ 80 มีระบบการระบาย
ของประชาชนได น้าที่ดีน้าไม่ทว่ มขังที่
ใช้ประโยชน์ อยู่อาศัย และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

59 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล.พร้อมฝาปิด อยูอ่ าศัย พื้นที่ภายใน
ซอย 5 บ้านดง หมู่.6 ต. ชุมชน
จันจว้า

ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 5
บ้านดง หมู่.6
ต.
จันจว้า

100,000

-

-

ร้อยละ 80 มีระบบการระบาย กองช่าง
ประชาชนได้ น้าที่ดีน้าไม่ทว่ มขังที่
ประโยชน์ อยู่อาศัย และพื้นที่
ภายในชุมชน

60 โครงการก่อสร้างฝาปิดราง เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า ตั้งแต่บา้ นนาง อยูอ่ าศัย พื้นที่ภายใน
ช่วน นิ่มอิ่ม ถึง บ้านนาย ชุมชน
สมศักดิ์ จันทาพูน หมู่ 6
ต.จันจว้า

ก่อสร้างฝาปิดราง
ระบายน้า ตั้งแต่บา้ น
นางช่วน นิ่มอิ่ม ถึง บ้าน
นายสมศักดิ์ จันทาพูน ม.
6 ต.จันจว้า

100,000

-

-

ร้อยละ 80 มีระบบการระบาย กองช่าง
ประชาชนได้ น้าที่ดีน้าไม่ทว่ มขังที่
ประโยชน์ อยู่อาศัย และพื้นที่
ภายในชุมชน

61 โครงการปรับปรุงระบบการ เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้าในชุมชน บ้านต้น อยูอ่ าศัย พื้นที่ภายใน
ยาง หมู่ 7 ต.จันจว้า
ชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. พร้อมฝาปิด
บริเวณซ้มประตูวดั ถึง
บริเวณที่นานายวิชัย ชุ่ม
มงคล ,บริเวณตลาด
ชุมชน ถึงบ้านนายบรรจง
ยางยืน,บริเวณสามแยก
บ้านนายอิ่น สุวรรณ
จักรจนถึงสุดซอย,จาก
บ่อปลานายมังกร ทอง
แสน ถึงบ้านนายนพดล
อินมณี บ้านต้นยาง หมู่
7
ต.จันจว้า

-

-

100,000

ร้อยละ 80 มีระบบการระบาย กองช่าง
ประชาชนได้ น้าที่ดีน้าไม่ทว่ มขังที่
ประโยชน์ อยู่อาศัย และพื้นที่
ภายในชุมชน

62 โครงการวางท่อระบายน้า เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ริมทางโค้ง บริเวณบ้านนาย อยูอ่ าศัย พื้นที่ภายใน
พิเชษฐ์ พิมพ์พวงทอง บ้าน ชุมชน
หนองร่อง หมู่ 8 ต.จันจ
ว้า ถึงบ้านป่าบงหลวง หมู่ 3
ต.จันจว้าใต้

วางท่อระบายน้าริมทาง
โค้ง บริเวณบ้านนาย
พิเชษฐ์ พิมพ์พวงทอง
บ้านหนองร่อง หมู่ 8 ต.
จันจว้า ถึงบ้านป่าบง
หลวง หมู่ 3 ต.จันจว้าใต้

100,000

-

-

63 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล. พร้อมฝา อยูอ่ าศัย พื้นที่ภายใน
ปิด บริเวณบ้านนายบุญส่ง ชุมชน
ร้องหาญแก้ว ซอย 1,4,3,5
บ้านหนองร่อง ม.8
ต.จันจว้า
64 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า คสล. พร้อมฝา
ปิด จากหอประชุม ถึง
หนองคัน บ้านห้วยน้าราก
ต.จันจว้า ม.9 ต.จันจว้า
65 โครงการขยายสะพานสาย
บ้านสันหลวง ม.10 ถึง
บ้านหนองครก ม.6
ต.จันจว้าใต้

ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. พร้อมฝาปิด
บริเวณบ้านนายบุญส่ง
ร้องหาญแก้ว ซอย
1,4,3,5 บ้านหนองร่อง
ม.8 ต.จันจว้า

-

-

100,000

เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
อยู่อาศัย พื้นที่ภายใน
ชุมชน

ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. พร้อมฝาปิด จาก
หอประชุม ถึง หนองคัน
บ้านห้วยน้าราก ต.จันจ
ว้า

-

100,000

-

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ขยายสะพานสายบ้าน
สันหลวง ม.10 ถึง บ้าน
หนองครก ม.6 ต.
จันจว้าใต้

-

-

200,000

ร้อยละ 90 ประชาชนมีความ
ของประชากรที่ สะดวกปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การเดินทางสัญจร

ก่อสร้างอาคารแบ่งน้าขัว
รินคา บ้านแม่คาฝั่งหมิ่น
ม.9 ต.จันจว้าใต้

-

-

200,000

ร้อยละ 90 มีระบบการระบาย กองช่าง
ของประชากรที่ น้าที่ดีน้าไม่ทว่ มขังที่
ได้รับประโยชน์ อยู่อาศัย และพื้นที่
ภายในชุมชน

66 โครงการก่อสร้างอาคาร
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
แบ่งน้าขัวรินคา บ้านแม่คา อยูอ่ าศัย พื้นที่ภายใน
ฝั่งหมิ่น ม.9 ต.จันจว้าใต้ ชุมชน

ร้อยละ 80 มีระบบการระบาย กองช่าง
ประชาชนได้ น้าที่ดีน้าไม่ทว่ มขังที่
ประโยชน์ อยู่อาศัย และพื้นที่
ภายในชุมชน

ร้อยละ 80 มีระบบการระบาย กองช่าง กอง
ประชาชนได้ น้าที่ดีน้าไม่ทว่ มขังที่ ประปา
ประโยชน์ อยู่อาศัย และพื้นที่
ภายในชุมชน

ร้อยละ 80 มีระบบการระบาย กองช่าง
ประชาชนได้ น้าที่ดีน้าไม่ทว่ มขังที่
ประโยชน์ อยู่อาศัย และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง/อบจ.
เชียงราย

67 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล. พร้อมฝา อยูอ่ าศัย พื้นที่ภายใน
ปิด ซอย 3 บ้านป่ถ่อน ม.11 ชุมชน
ต.จันจว้าใต้

ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. พร้อมฝาปิด ซอย
3 บ้านป่ถ่อน ม.11
ต.จันจว้าใต้

100,000

-

-

ร้อยละ 80 มีระบบการระบาย กองช่าง
ประชาชนได้ น้าที่ดีน้าไม่ทว่ มขังที่
ประโยชน์ อยู่อาศัย และพื้นที่
ภายในชุมชน

68 โครงการก่อสร้างท่อลอด เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
เหลี่ยมทางเข้าสุสานบริเวณ อยูอ่ าศัย พื้นที่ภายใน
ร่องหนอง-เหมืองงาม บ้าน ชุมชน
สันทางหลวง ม.12
ต.จันจว้าใต้

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
ทางเข้าสุสานบริเวณร่อง
หนอง-เหมืองงาม บ้าน
สันทางหลวง ม.12
ต.จันจว้าใต้

100,000

-

-

ร้อยละ 80 มีระบบการระบาย กองช่าง
ประชาชนได้ น้าที่ดีน้าไม่ทว่ มขังที่
ประโยชน์ อยู่อาศัย และพื้นที่
ภายในชุมชน

69 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล. พร้อมฝา อยูอ่ าศัย พื้นที่ภายใน
ปิด ซอย ข้างบ้านนายพิชัย ชุมชน
ต๊ะต้องใจ บ้านสันทาง
หลวง ม.12 ต.จันจว้าใต้

ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. พร้อมฝาปิด ซอย
ข้างบ้านนายพิชัย ต๊ะต้อง
ใจ บ้านสันทางหลวง ม.
12 ต.จันจว้าใต้

-

-

100,000

ร้อยละ 80 มีระบบการระบาย กองช่าง
ประชาชนได้ น้าที่ดีน้าไม่ทว่ มขังที่
ประโยชน์ อยู่อาศัย และพื้นที่
ภายในชุมชน

70 โครงการวางท่อ คสล.
พร้อมบ่อพัก บริเวณหน้า
โรงไม้ บ้านสันทางหลวง
ม.12 ต.จันจว้าใต้

วางท่อ คสล. พร้อมบ่อ
พัก บริเวณหน้าโรงไม้
บ้านสันทางหลวง ม.12
ต.จันจว้าใต้

100,000

-

-

ร้อยละ 80 มีระบบการระบาย กองช่าง
ประชาชนได้ น้าที่ดีน้าไม่ทว่ มขังที่
ประโยชน์ อยู่อาศัย และพื้นที่
ภายในชุมชน

เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
อยู่อาศัย พื้นที่ภายใน
ชุมชน

71 โครงการก่อสร้างฝาปิดราง เพื่อป้องกันน้าท่วมขัง
ระบาย ซอยหอประชุม
บ้านเรือนประชาชน
เทศบาลตาบลจันจว้า
บ้านห้วยน้าราก หมู่ 9 ต.
จันจว้า

ก่อสร้างฝาปิดรางระบาย
ซอยหอประชุมเทศบาล
ตาบลจันจว้า บ้านห้วย
น้าราก หมู่ 9 ต.จันจว้า

-

-

100,000

ร้อยละ 80 มีระบบการระบาย
ของประชากรที่ น้าที่ดีน้าไม่ทว่ มขัง
ได้รับประโยชน์ บ้านเรือนประชาชน

กองช่าง

72 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล. พร้อมฝา อยูอ่ าศัย ภายในชุมชน
ปิด ซอย 5 บริเวณหน้า
บ้านนางสิงหา ไชยสาร
บ้านกิ่วพร้าว หมู่ 4 ต.จันจ
ว้าใต้

ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. พร้อมฝาปิด ซอย
5 บริเวณหน้าบ้านนาง
สิงหา ไชยสาร บ้านกิ่ว
พร้าว หมู่ 4 ต.จันจว้าใต้

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการประปาและแหล่งน้าเพื่ออุปโภคบริโภค
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รบั

1 โครงการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อพัฒนาระบบ
ปรับปรุงคุณภาพ
น้าประปาหนองเขียวดื่มได้ น้าประปาให้สามารถดื่มได้ น้าประปาหนองเขียวดื่ม
เทศบาลตาบลจันจว้า
ได้เทศบาลตาบลจันจว้า
2 โครงการปรับปรุงระบบ
ผลิตน้าประปาในหมู่บา้ น
บ้านหนองปึ๋ง หมู่ 5
ต.จันจว้า

เพื่อให้ประชาชนมีน้าไว้ใช้ ปรับปรุงระบบผลิต
สาหรับอุปโภคบริโภค
น้าประปาในหมู่บา้ น
อย่างเพียงพอ
บ้านหนองปึ๋ง หมู่ 5
ต.จันจว้า

-

-

100,000

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
100,000

100,000

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000

-

ร้อยละ 80 มีระบบการระบาย
ของประชากรที่ น้าที่ดีน้าไม่ทว่ มขังที่
ได้รับประโยชน์ อยู่อาศัย ภายใน
ชุมชน

ตัวชี้วัด (KPI)

กองช่าง

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่รบั ผิดชอบ

ร้อยละ 80 ของ น้าประปามีคุณภาพ
ประชากรที่ได้รับ ที่ดีสามรถดื่มได้
ประโยชน์

กองประปา

-

ร้อยละ 80 ประชาชนมีน้า
ของประชากรที่ สะอาดสาหรับ
ได้รับประโยชน์ อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ

กองการประปา

3 โครงการปรับปรุงโรงน้าดื่ม เพื่อให้ประชาชนมีน้าไว้ใช้ ปรับปรุงโรงน้าดื่มใน
ในหมู่บา้ นหนองครก หมู่ 6 สาหรับอุปโภคบริโภค
หมู่บา้ นหนองครก หมู่ 6
ต.จันจว้าใต้
อย่างเพียงพอ
ต.จันจว้าใต้

-

100,000

-

ร้อยละ 80 ประชาชนมีน้า
ของประชากรที่ สะอาดสาหรับ
ได้รับประโยชน์ อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ

กองการประปา

4 โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาในหมู่บา้ น บ้านป่า
ถ่อน หมู่ 11 ต.จันจว้าใต้

-

-

100,000

ร้อยละ 80 ประชาชนมีน้า
ของประชากรที่ สะอาดสาหรับ
ได้รับประโยชน์ อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ

กองการประปา

เพื่อให้ประชาชนมีน้าไว้ใช้ ซ่อมแซมระบบประปา
สาหรับอุปโภคบริโภค
ในหมู่บา้ น บ้านป่าถ่อน
อย่างเพียงพอ
หมู่ 11 ต.จันจว้าใต้

5 โครงการปรับปรุงประปา
หมู่บา้ น บ้านใหม่ หมู่ 1
ต.จันจว้า

เพื่อให้ประชาชนมีน้าไว้ใช้ ปรับปรุงประปาหมู่บา้ น
สาหรับอุปโภคบริโภค
บ้านใหม่ หมู่ 1 ต.จันจว้า
อย่างเพียงพอ

-

-

100,000

ร้อยละ 80 ประชาชนมีน้า
ของประชากรที่ สะอาดสาหรับ
ได้รับประโยชน์ อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ

กองการประปา

6 โครงการปรับปรุงระบบ
เพื่อให้ประชาชนมีน้าไว้ใช้ ปรับปรุงระบบประปา
ประปาหมู่บา้ น บ้านห้วยน้า สาหรับอุปโภคบริโภค
หมู่บา้ น บ้านห้วยน้าราก
ราก หมู่ 9 ต.จันจว้า
อย่างเพียงพอ
หมู่ 9 ต.จันจว้า

-

100,000

100,000

ร้อยละ 80 ประชาชนมีน้า
ของประชากรที่ สะอาดสาหรับ
ได้รับประโยชน์ อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ

กองการประปา

7 โครงการปรับปรุงระบบ
เพื่อให้ประชาชนมีน้าไว้ใช้ ปรับปรุงระบบจ่าย
จ่ายน้าประปา บ้านสัน
สาหรับอุปโภคบริโภค
น้าประปา บ้านสันหลวง
หลวง หมู่ 10 ต.จันจว้าใต้ อย่างเพียงพอ
หมู่ 10
ต.จันจ
ว้าใต้

100,000

100,000

100,000

ร้อยละ 80 ประชาชนมีน้า
ของประชากรที่ สะอาดสาหรับ
ได้รับประโยชน์ อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ

กองการประปา

ติดตั้งท่อจ่ายน้าประปา
เทศบาล (ประปาหนองเขียว)
เชื่อมระหว่าง
ต.จันจว้า
ถึงโรงผลิตน้าประปาหนอง
เขียว

100,000

100,000

100,000

ร้อยละ 80 ประชาชนมีน้า
ของประชากรที่ สะอาดสาหรับ
ได้รับประโยชน์ อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ

กองการประปา/
กรมส่งเสริมการ
ปกรองท้อง่ถิน/
อบจ.เชียงราย

9 โครงการก่อสร้างปรับปรุง เพื่อให้ประชาชนมีน้าไว้ใช้ ก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่
พื้นที่โดยรอบบริเวณโรงสูบ สาหรับอุปโภคบริโภค
โดยรอบบริเวณโรงสูบ
น้าประปาหนองเขียว
อย่างเพียงพอ
น้าประปาหนองเขียว

100,000

100,000

100,000

ร้อยละ 80 ประชาชนมีน้า
ของประชากรที่ สะอาดสาหรับ
ได้รับประโยชน์ อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ

กองการประปา

10 โครงการก่อสร้างอาคาร
เพื่อให้ประชาชนมีน้าไว้ใช้
เพื่อตรวจสอบและทดสอบ สาหรับอุปโภคบริโภค
คุณภาพน้าประปา(LAB) อย่างเพียงพอ
พร้อมครุภณ
ั ฑ์

100,000

100,000

100,000

ร้อยละ 80 ประชาชนมีน้า
ของประชากรที่ สะอาดสาหรับ
ได้รับประโยชน์ อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ

กองการ
ประปา/กรม
ส่งเสริมการปก
รองท้อง่ถิน/
อบจ.เชียงราย

8 โครงการติดตั้งท่อจ่าย
เพื่อให้ประชาชนมีน้าไว้ใช้
น้าประปาเทศบาล (ประปา สาหรับอุปโภคบริโภค
หนองเขียว)เชื่อมระหว่าง อย่างเพียงพอ
ต.จันจว้า ถึงโรงผลิต
น้าประปาหนองเขียว

ก่อสร้างอาคารเพื่อ
ตรวจสอบและทดสอบ
คุณภาพน้าประปา(LAB)
พร้อมครุภณ
ั ฑ์

11 โครงการสนับสนุนเครื่อง เพื่อให้ประชาชนมีน้าไว้ใช้ สนับสนุนเครื่องสูบน้า
สูบน้าพลังงานไฟฟ้า บ้าน สาหรับอุปโภคบริโภค
พลังงานไฟฟ้า บ้านสัน
สันหลวง ม.10 ต.จันจว้าใต้ อย่างเพียงพอ
หลวง ม.10
ต.
จันจว้าใต้

-

12 โครงการก่อสร้างประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้าไว้ใช้ ก่อสร้างประปาหมู่บา้ น
หมู่บา้ น บ้านหัวฝาย ม. 11 สาหรับอุปโภคบริโภค
บ้านหัวฝาย ม. 11
ต.จันจว้า
อย่างเพียงพอ
ต.จันจว้า

-

13 โครงการพัฒนาการจัดเก็บ เพื่อให้ประชาชนมีน้าไว้ใช้ ซอฟแวร์และโปรแกรม
รายได้ของกองการประปา สาหรับอุปโภคบริโภค
การจัดเก็บรายได้ของ
โดยการออกแบบซอฟแวร์ อย่างเพียงพอ
กองการประปา
และโปรแกรมการจัดเก็บ
ใหม่
14 โครงการก่อสร้างระบบ
เพื่อให้ประชาชนมีน้าไว้ใช้
น้าประปาเพื่อการเกษตร สาหรับอุปโภคบริโภค
โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ อย่างเพียงพอ
ความจุไม่น้อยกว่า 15 ลบม.
พร้อมระบบท่อ 1,200
เมตร

ก่อสร้างระบบน้าประปา
เพื่อการเกษตรโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย์
ความจุไม่น้อยกว่า 15
ลบม. พร้อมระบบท่อ
1,200 เมตร

15 โครงการปรับปรุงระบบท่อ เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประปาภายในเขตเทศบาล ประสิทธิภาพในการ
ตาบลจันจว้า
ให้บริการด้านระบบ
ประปาได้อย่างทั่วถึง

ปรับปรุงระบบท่อ
ประปาภายในเขต
เทศบาลตาบลจันจว้า

100,000

ร้อยละ 80 ประชาชนมีน้า
ของประชากรที่ สะอาดสาหรับ
ได้รับประโยชน์ อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ

กองการ
ประปา/กรม
ทรัพยากรน้า

500,000

-

ร้อยละ 80 ประชาชนมีน้า
ของประชากรที่ สะอาดสาหรับ
ได้รับประโยชน์ อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ

กองการ
ประปา/กรม
ทรัพยากรน้า

-

50,000

-

ร้อยละ 80 ประชาชนมีน้า
ของประชากรที่ สะอาดสาหรับ
ได้รับประโยชน์ อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ

กองการประปา

-

500,000

-

ร้อยละ 80 ประชาชนมีน้า
ของประชากรที่ สะอาดสาหรับ
ได้รับประโยชน์ อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ

กองการ
ประปา/กรม
ทรัพยากรน้า

ร้อยละ 80 ประชาชนมีน้า
ของประชากรที่ สะอาดสาหรับ
ได้รับประโยชน์ อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ

กองการ
ประปา/กรม
ทรัพยากรน้า

16 โครงการติดตั้งระบบสูบน้า เพื่อป้องกันน้าท่วมในฤดู
จากแม่น้าจันเข้าสู่หนอง ฝน และกักเก็บน้าเข้า
เขียว
หนองเขียวเพือ่ ใช้ผลิต
น้าประปาในช่วงฤดูแล้ง

ติดตั้งระบบสูบน้าจาก
แม่น้าจันเข้าสู่หนองเขียว

ร้อยละ 80 มีน้าเพียงพอสาหรับ
ของประชากรที่ การผลิตน้าประปา
ได้รับประโยชน์ ในช่วงฤดูแล้ง

กองการ
ประปา/กรม
ทรัพยากรน้า

200,000

-

-

200,000

1,000,000

200,000

-

17 โครงการวางระบบท่อจ่าย
น้าบริเวณสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติหนอง
มโนราห์

เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการด้านระบบ
ประปาได้อย่างทั่วถึง

18 โครงการเจาะบ่อบาดาล
เพื่อเพิ่มปริมาณน้าใช้ใน
บริเวณโรงน้าดื่ม บ้าน
การอุปโภคบริโภค
หนองครก ม.6 ต.จันจว้าใต้

วางระบบท่อจ่ายน้า
บริเวณสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติหนอง
มโนราห์

100,000

-

-

ร้อยละ 80 มีระบบจ่ายน้าที่ดีขึ้น
ของประชากรที่ และทั่วถึง
ได้รับประโยชน์

กองการ
ประปา/กรม
ทรัพยากรน้า

เจาะบ่อบาดาลบริเวณ
โรงน้าดื่ม บ้านหนองครก
ม.6 ต.จันจว้าใต้

-

-

100,000

ร้อยละ 80 มีระบบจ่ายน้าที่ดีขึ้น กองช่าง
ประชาชนได้ และทั่วถึง
ประโยชน์

19 โครงการซ่อมแซมประตู
ปิด-เปิด แม่น้าคา บริเวณ
เขตเชื่อมบ้านสันธาตุ
บ้านม่วงหมูสี ม.7
ต.จันจว้าใต้

เพื่อมีประตูปดิ -เปิด น้าใช้ ซ่อมแซมประตู ปิด-เปิด
การเกษตรอย่างทั่วถึง
แม่น้าคา บริเวณเขต
เชื่อมบ้านสันธาตุ บ้าน
ม่วงหมูสี ม.7 ต.จันจ
ว้าใต้

-

-

100,000

ร้อยละ 80 มีประตูปดิ -เปิด น้า
ประชาชนได้ ใช้การเกษตรอย่าง
ประโยชน์ ทั่วถึง

กองช่าง

20 โครงการซ่อมแซมประตู
ปิด-เปิดฝายน้าล้นลา
เหมืองอุดม บ้านม่วงหมูสี
ม.7 ต.จันจว้าใต้

เพื่อมีประตูปดิ -เปิด น้าใช้ ซ่อมแซมประตู ปิด-เปิด
การเกษตรอย่างทั่วถึง
ฝายน้าล้นลาเหมืองอุดม
บ้านม่วงหมูสี ม.7 ต.
จันจว้าใต้

-

-

100,000

ร้อยละ 80 มีประตูปดิ -เปิด น้า
ประชาชนได้ ใช้การเกษตรอย่าง
ประโยชน์ ทั่วถึง

กองช่าง

21 โครงการติดตั้งท่อจ่าย
น้าประปาหนองเขียว(บ้าน
หนองครก)เชื่อม บ้านสัน
หลวง ม.10 ต.จันจว้าใต้

เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการด้านระบบ
ประปาได้อย่างทั่วถึง

ติดตั้งท่อจ่ายน้าประปา
หนองเขียว(บ้านหนอง
ครก)เชื่อม บ้านสันหลวง
ม.10 ต.จันจว้าใต้

-

-

200,000

ร้อยละ 80 มีระบบจ่ายน้าที่ดีขึ้น ประปา
ประชาชนได้ และทั่วถึง
ประโยชน์

22 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปา สารอง บริเวณหน้า
วัดป่าถ่อน บ้านป่าถ่อน ม.
11 ต.จันจว้าใต้

เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการด้านระบบ
ประปาได้อย่างทั่วถึง

ก่อสร้างระบบประปา
สารอง บริเวณหน้าวัด
ป่าถ่อน บ้านป่าถ่อน ม.
11 ต.จันจว้าใต้

-

-

100,000

ร้อยละ 80 มีระบบจ่ายน้าที่ดีขึ้น ประปา
ประชาชนได้ และทั่วถึง
ประโยชน์

23 โครงการขยายเขตประปา
บ้านป่าถ่อน ม.11
ต.จันจว้าใต้

เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการด้านระบบ
ประปาได้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตประปา บ้าน
ป่าถ่อน ม.11
ต.
จันจว้าใต้

24 โครงการติดตั้งท่อจ่าย
น้าประปาหนองเขียว(บ้าน
ป่าบง)เชื่อม บ้านสันทาง
หลวง ม.12 ต.จันจว้าใต้

เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการด้านระบบ
ประปาได้อย่างทั่วถึง

ติดตั้งท่อจ่ายน้าประปา
หนองเขียว(บ้านป่าบง)
เชื่อม บ้านสันทางหลวง
ม.12 ต.จันจว้าใต้

200,000

-

-

ร้อยละ 80 มีระบบจ่ายน้าที่ดีขึ้น ประปา
ประชาชนได้ และทั่วถึง
ประโยชน์

25 โครงการติดตั้งท่อจ่าย
น้าประปาหนองเขียวเชื่อม
ระหว่าง ต.จันจว้า หมู่
1,4,9 ต.จันจว้าใต้ หมู่
1,2,3,4,8,12

เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการด้านระบบ
ประปาได้อย่างทั่วถึง

ติดตั้งท่อจ่ายน้าประปา
หนองเขียวเชื่อมระหว่าง
ต.จันจว้า หมู่
1,4,9 ต.จันจว้าใต้
หมู1่ ,2,3,4,8,12

200,000

-

-

ร้อยละ 80 มีระบบจ่ายน้าที่ดีขึ้น ประปา
ประชาชนได้ และทั่วถึง
ประโยชน์

26 โครงการติดตั้งระบบ
ประปาและอุปกรณ์
รร.ท.2 บ้านใหม่

เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการด้านระบบ
ประปาได้อย่างทั่วถึง

ติดตั้งระบบประปาและ
อุปกรณ์ รร.ท.2 บ้านใหม่

15,000

-

-

ร้อยละ 80 มีระบบจ่ายน้าที่ดีขึ้น ประปา
ประชาชนได้ และทั่วถึง
ประโยชน์

ก่อสร้างหลังคาโรงกรอง
น้าประปาหนองเขียว

100,000

-

-

ร้อยละ 80 มีหลังคาสาหรับ
ประชาชนได้ ป้องกันเศษใบไม้ตก
ประโยชน์ ในโรงกรองน้า

27 โครงการก่อสร้างหลังคาโรง เพื่อป้องกันเศษใบไม้
กรองน้าประปาหนองเขียว ต่างๆตกในโรงกรองน้า

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ และโทรคมนาคม
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รบั

-

-

100,000

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ร้อยละ 80 มีระบบจ่ายน้าที่ดีขึ้น ประปา
ประชาชนได้ และทั่วถึง
ประโยชน์

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประปา

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่รบั ผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบควบคุมการเปิด-ปิด
ไฟกิ่งในเขตเทศบาลตาบล
จันจว้า

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ควบคุมการเปิด-ปิดไฟกิ่ง
ในเขต เทศบาลตาบล
จันจว้า

100,000

100,000

100,000

ร้อยละ 80
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ของประชากรที่ อย่างทั่วถึงและ
ได้รับประโยชน์ ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

2 โครงการติดตั้งไฟกระพริบ
จุดทางร่วมทางแยกในเขต
เทศบาลตาบลจันจว้า

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

ติดตั้งไฟกระพริบ จุด
ทางร่วมทางแยกในเขต
เทศบาลตาบลจันจว้า

100,000

100,000

100,000

ร้อยละ 80
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ของประชากรที่ อย่างทั่วถึงและ
ได้รับประโยชน์ ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

3 โครงการติดตั้งโคมไฟถนน เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
(โซล่าเซลล์)ในเขตเทศบาล ใช้อย่างทั่วถึงและ
ตาบลจันจว้า
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

ติดตั้งโคมไฟถนน(โซล่า
เซลล์)ในเขตเทศบาล
ตาบลจันจว้า

100,000

100,000

100,000

ร้อยละ 80
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ของประชากรที่ อย่างทั่วถึงและ
ได้รับประโยชน์ ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
แรงต่าในเขตเทศบาลตาบล ใช้อย่างทั่วถึงและ
จันจว้า
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าใน
เขตเทศบาลตาบลจันจว้า

100,000

100,000

100,000

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ร้อยละ 80
ของประชากรที่ อย่างทั่วถึงและปลอดภัย
ได้รับประโยชน์ ในชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

5 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณด้านหน้า
สานักงานเทศบาลตาบล
จันจว้า

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณด้านหน้า
สานักงานเทศบาลตาบล
จันจว้า

-

-

100,000

ร้อยละ 90
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ของประชากรที่ อย่างทั่วถึงและ
ได้รับประโยชน์ ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
และระบบประปารอบหนอง ใช้อย่างทั่วถึงและ
เขียว
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟ้าและ
ระบบประปาถึงลากูน่า

100,000

100,000

100,000

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ร้อยละ 80
ของประชากรที่ อย่างทั่วถึงและปลอดภัย
ได้รับประโยชน์ ในชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

7 โครงการขยายแนวเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ บ้านนาย
ก๋วน ติยะกว้าง บ้านป่าสัก
หลวง หมู่ 1 ต.จันจว้าใต้

ขยายแนวเขตไฟฟ้าสาธารณะ
บ้านนายก๋วน ติยะกว้าง
บ้านป่าสักหลวง หมู่ 1 ต.
จันจว้าใต้

-

-

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
50,000 ร้อยละ 80
ของประชากรที่ อย่างทั่วถึงและปลอดภัย
ได้รับประโยชน์ ในชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

8 โครงการขยายแนวเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ สายวัด
พระธาตุดอยกู่แก้ว บ้านป่า
สักหลวง หมู่ 1 ต.จันจว้า
ใต้

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

ขยายแนวเขตไฟฟ้าสาธารณะ
สายวัดพระธาตุดอยกู่แก้ว
บ้านป่าสักหลวง หมู่ 1
ต.จันจว้าใต้

-

-

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
50,000 ร้อยละ 80
ของประชากรที่ อย่างทั่วถึงและปลอดภัย
ได้รับประโยชน์ ในชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

9 โครงการขยายไฟฟ้ากิ่งซอย
ข้างโรงเรียนจันจว้า ถึง
สะพานเหล็ก/สันเขื่อน
บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2
ต.จันจว้าใต้

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

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

-

-

50,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ของประชากรที่ อย่างทั่วถึงและ
ได้รับประโยชน์ ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

10 โครงการขยายแนวเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ จาก
ประปาหนองเขียว ถึง ปาง
ควายป่าสักหลวง บ้านป่า
สักหลวง หมู่ 2
ต.จันจว้าใต้

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

ขยายแนวเขตไฟฟ้า
สาธารณะ จากประปา
หนองเขียว ถึง ปาง
ควายป่าสักหลวง หมู่
2
ต.จันจว้า
ใต้

-

-

50,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ของประชากรที่ อย่างทั่วถึงและ
ได้รับประโยชน์ ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

11 โครงการติดตั้งไฟกิ่ง ซอย
1,5,6 บ้านป่าบงหลวง หมู่
3 ต.จันจว้าใต้
12 โครงการติดตั้งระบบไฟกิ่ง
สาธารณะบริเวณหน้าวัด
กิ่วพร้าว บ้านกิ่วพร้าว หมู่
4 ต.จันจว้าใต้

เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย ติดตั้งไฟกิ่ง ซอย 1,5,6
ในชีวติ ในการสัญจรไปมา บ้านป่าบงหลวง หมู่ 3
ต.จันจว้าใต้
เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย ติดตั้งระบบไฟกิ่ง
ในชีวติ ในการสัญจรไปมา สาธารณะบริเวณหน้าวัด
กิ่วพร้าว บ้านกิ่วพร้าว
ม.4 ต.จันจว้าใต้

-

-

10,000 ร้อยละ 80
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์
ร้อยละ 80
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีปลอดภัย
การสัญจรไปมา

กองช่าง

ประชาชนมีปลอดภัย
การสัญจรไปมา

กองช่าง

13 โครงการติดตั้งระบบไฟกิ่ง
สาธารณะบริเวณสันเขื่อน
หนองเขียว บ้านกิ่วพร้าว
หมู่ 4 ต.จันจว้าใต้

เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย ติดตั้งระบบไฟกิ่ง
ในชีวติ ในการสัญจรไปมา สาธารณะบริเวณสัน
เขื่อนหนองเขียว บ้าน
กิ่วพร้าว หมู่ 4 ต.
จันจว้าใต้

-

10,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีปลอดภัย
ของประชากรที่ การสัญจรไปมา
ได้รับประโยชน์

กองช่าง

-

10,000

-

14 โครงการติดตั้งที่สูบน้า
เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ ติดตั้งที่สูบน้าพลังงาน
พลังงานไฟฟ้าใช้ใน
อย่างทั่วถึงและปลอดภัย ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร
การเกษตร(หนองไคร้) บ้าน ในชีวติ และทรัพย์สิน
(หนองไคร้) บ้านหนองปึ๋ง
หนองปึ๋ง ม.5 ต.จันจว้าใต้
ม.5 ต.จันจว้าใต้

-

-

50,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีน้าใช้
กองช่าง
ของประชากรที่ อย่างทั่วถึงและ
ได้รับประโยชน์ ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

15 โครงการติดตั้งระบบไฟกิ่ง
ซอย 3,4 บ้านม่วงหมูสี
หมู่ 7 ต.จันจว้าใต้
16 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่าเข้าซอย 4,5,10
บ้านหนองปึ๋ง ม.5 ต.จันจว้า
ใต้

เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย ติดตั้งระบบไฟกิ่ง ซอย
ในชีวติ ในการสัญจรไปมา 3,4 บ้านม่วงหมูสี หมู่
7 ต.จันจว้าใต้
เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
เข้าซอย 4,5,10 บ้าน
ปลอดภัยในชีวติ และ
หนองปึ๋ง ม.5
ทรัพย์สิน
ต.จันจว้าใต้

-

-

-

-

10,000 ร้อยละ 80
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์
50,000 ร้อยละ 80
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

17 โครงการติดตั้งไฟกิ่ง(ตั้งแต่
สี่แยกวัดป่ากุ๊กถึงปากทาง
ป่าบง) บ้านป่ากุ๊ก ม.8
ต.จันจว้าใต้

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

ติดตั้งไฟกิ่ง(ตั้งแต่สี่แยกวัดป่า
กุ๊กถึงปากทางป่าบง) บ้าน
ป่ากุ๊ก ม.8
ต.จันจว้าใต้

-

-

10,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีน้าใช้
กองช่าง
ของประชากรที่ อย่างทั่วถึงและ
ได้รับประโยชน์ ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

18 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่าจากบ้านนายวิเชียร
กาจุม ถึง บ้านนางสโรชา
รักบางยอ บ้านป่ากุ๊ก ม.8
ต.จันจว้าใต้

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าจาก
บ้านนายวิเชียร กาจุม ถึง
บ้านนางสโรชา รักบางยอ
บ้านป่ากุ๊ก ม.8
ต.
จันจว้าใต้

-

-

10,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีน้าใช้
กองช่าง
ของประชากรที่ อย่างทั่วถึงและ
ได้รับประโยชน์ ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

19 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร บ้านแม่คาฝั่ง
หมิ่น ม.9 ต.จันจว้าใต้

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเข้า
พื้นที่ทางการเกษตร บ้านแม่
คาฝั่งหมิ่น ม.9
ต.จันจ
ว้าใต้

-

-

50,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีน้าใช้
กองช่าง
ของประชากรที่ อย่างทั่วถึงและ
ได้รับประโยชน์ ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

ประชาชนมีปลอดภัย
การสัญจรไปมา

กองช่าง

ประชาชนมีน้าใช้
กองช่าง
อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

20 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เข้าพื้นที่ทางการเกษตร
เส้นทางไปบ้านหนองครก
บ้านสันหลวง ม.
10
ต.จันจว้าใต้

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟ้าเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร เส้นทางไปบ้าน
หนองครก บ้านสันหลวง ม.
10 ต.จันจว้าใต้

100,000

-

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีน้าใช้
กองช่าง
ของประชากรที่ อย่างทั่วถึงและ
ได้รับประโยชน์ ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

21 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
สาธารณะ ซอย 8 บ้านสัน ใช้อย่างทั่วถึงและ
หลวง ม.10 ต.จันจว้าใต้
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ซอย 8 บ้านสันหลวง ม.
10 ต.จันจว้าใต้

-

-

50,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีน้าใช้
กองช่าง
ของประชากรที่ อย่างทั่วถึงและ
ได้รับประโยชน์ ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

22 โครงการติดตั้งไฟกิ่ง บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ป่าถ่อน ม.11 ต.จันจว้าใต้ ใช้อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

ติดตั้งไฟกิ่ง บ้านป่าถ่อน
ม.11
ต.
จันจว้าใต้

-

-

10,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีน้าใช้
กองช่าง
ของประชากรที่ อย่างทั่วถึงและ
ได้รับประโยชน์ ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

23 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
สาธารณะ ซอย 2 บ้านป่า ใช้อย่างทั่วถึงและ
ถ่อน ม.11 ต.จันจว้าใต้ ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ซอย 2
บ้านป่า
ถ่อน ม.11 ต.จันจ
ว้าใต้

-

-

10,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีน้าใช้
กองช่าง
ของประชากรที่ อย่างทั่วถึงและ
ได้รับประโยชน์ ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

24 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร บ้านสันทาง
หลวง ม.12 ต.จันจว้าใต้

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเข้า
พื้นที่ทางการเกษตร บ้านสัน
ทางหลวง ม.12
ต.จันจ
ว้าใต้

-

-

50,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีน้าใช้
กองช่าง
ของประชากรที่ อย่างทั่วถึงและ
ได้รับประโยชน์ ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

25 โครงการติดตั้งไฟกิ่ง ซอย 6 เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
บ้านสันทางหลวง ม.12
ใช้อย่างทั่วถึงและ
ต.จันจว้าใต้
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

ติดตั้งไฟกิ่ง ซอย 6 บ้านสัน
ทางหลวง ม.12
ต.
จันจว้าใต้

-

-

10,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีน้าใช้
กองช่าง
ของประชากรที่ อย่างทั่วถึงและ
ได้รับประโยชน์ ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

26 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ถนนสายหลัก ถึง วัดป่า
หมากหน่อ บ้านห้วยน้า
ราก หมู่ 9 ต.จันจว้า

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟ้า ถนน
สายหลัก ถึง วัดป่า
หมากหน่อ บ้านห้วย
น้าราก หมู่ 9 ต.
จันจว้า

-

-

100,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ของประชากรที่ อย่างทั่วถึงและ
ได้รับประโยชน์ ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

27 โครงการซ่อมแซมและติดตั้ง เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ไฟกิ่งถนนสาธารณะภายใน ใช้อย่างทั่วถึงและ
หมู่บา้ นตาบลจันจว้า
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

ติดตั้งไฟกิ่งถนน
สาธารณะภายในหมู่บา้ น
11 หมู่บา้ น ตาบลจันจว้า

50,000

50,000

50,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ของประชากรที่ อย่างทั่วถึงและ
ได้รับประโยชน์ ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

28 โครงการซ่อมแซมและติดตั้ง เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ไฟกิ่งถนนสาธารณะภายใน ใช้อย่างทั่วถึงและ
หมู่บา้ นตาบลจันจว้าใต้
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

ติดตั้งไฟกิ่งถนน
สาธารณะภายในหมู่บา้ น
12 หมู่บา้ น ตาบลจันจ
ว้าใต้

50,000

50,000

50,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ของประชากรที่ อย่างทั่วถึงและ
ได้รับประโยชน์ ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

29 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
หอกระจายข่าวประจา
หมู่บา้ น บ้านแม่คาน้าลัด
ม.3 ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารให้ทนั สมัย
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวประจา
หมู่บา้ น บ้านแม่คาน้า
ลัด ม.3 ต.จันจว้า

50,000

-

-

ร้อยละ 80
ประชาชนได้รับรู้
ของประชากรที่ ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ได้รับประโยชน์ ประโยชน์เกิดความ
เข้าใจที่ดีต่อเทศบาล

กองช่าง

30 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
หอกระจายข่าวประจา
หมู่บา้ น บ้านห้วยน้าราก
ม.9 ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารให้ทนั สมัย
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวประจา
หมู่บา้ น บ้านห้วยน้าราก
ม.9 ต.จันจว้า

50,000

-

-

ร้อยละ 80
ประชาชนได้รับรู้
ของประชากรที่ ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ได้รับประโยชน์ ประโยชน์เกิดความ
เข้าใจที่ดีต่อเทศบาล

กองช่าง

31 โครงการติดตั้งขยายเขตหอ
กระจาย ข่าวประจา
หมู่บา้ น บ้านสันนาหนองบัว
ม.10 ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารให้ทนั สมัย
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ติดตั้งขยายเขตหอ
กระจาย ข่าวประจา
หมู่บา้ น บ้านสันนา
หนองบัว ม.10
ต.จันจว้า

-

50,000 ร้อยละ 80
ประชาชนได้รับรู้
ของประชากรที่ ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ได้รับประโยชน์ ประโยชน์เกิดความ
เข้าใจที่ดีต่อเทศบาล

กองช่าง

-

32 โครงการจัดซื้อกล้อง
CCTV สาหรับ ติดตั้ง
สานักงานเทศบาลตาบล
จันจว้า

เพื่อป้องกันทรัพย์สิน
สานักงานและขโมย

ติดตั้งกล้อง CCTV
จุดสาคัญภายใน
สานักงานเทศบาลตาบล
จันจว้า

50,000

-

-

ร้อยละ 80
สถานที่และทรัพย์สิน
ของประชากรที่ ของทางราชการมี
ได้รับประโยชน์ ความปลอดภัย

กองช่าง

กองช่าง

33 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อป้องกันทรัพย์สินและ
บริเวณจุดอันตราย ใน เพิม่ ความปลอดภัยในชีวติ
เขตเทศบาลตาบล จันจว้า และทรัพย์สินของ
ประชาชน

ติดตั้งกล้อง CCTV
บริเวณจุดอันตราย ใน
เขตเทศบาลตาบล
จันจว้า

-

50,000

-

ร้อยละ 80
ป้องกันทรัพย์สินและ
ของประชากรที่ เพิม่ ความปลอดภัย
ได้รับประโยชน์ ในชีวติ และทรัพย์สิน
ของประชาชน

34 โครงการก่อสร้างระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่า
เซลล์สวนสาธารณะหนอง
มโนราห์

ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสง
สว่างสวนสาธารณะ
หนองมโนราห์

-

100,000

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
กองช่าง
ของประชากรที่ อย่างทั่วถึงและ
(กรมส่งเสริมฯ)
ได้รับประโยชน์ ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

35 โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
แสงสว่างบริเวณสนามกีฬา อย่างทั่วถึงและปลอดภัยใน
กลางเทศบาลตาบลจันจว้า ชีวิตและทรัพย์สิน

ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
บริเวณสนามกีฬาเทศบาล
ตาบลจันจว้า

100,000

-

-

ร้อยละ 80 ของ
ประชากรที่ได้รับ
ประโยชน์

36 โครงการปรับปรุงระบบ
เพื่อป้องกันทรัพย์สินของ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ไฟฟ้าหน้าตลาดสดเทศบาล เทศบาล และอานวย
ตลาดสดเทศบาลตาบล
ตาบลจันจว้า
ความสะดวกในการจัด
จันจว้า
กิจกรรมภาคกลางคืน

10,000

-

-

ร้อยละ 80
ป้องกันทรัพย์สินของ
ของประชากรที่ เทศบาล และ
ได้รับประโยชน์ อานวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรม
ภาคกลางคืน

กองช่าง

-

30,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ของประชากรที่ และปลอดภัยการ
ได้รับประโยชน์ สัญจรไปมา

กองช่าง

37 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย
สาธาณระเส้นทางไป(บ้าน ในชีวติ ในการสัญจรไปมา
สันนาหนองบัว,บ้านทราย
มูล,บ้านห้วยน้าราก ) บ้าน
ใหม่ ม.1 ต.จันจว้า

ขยายเขตไฟฟ้าสาธาณระ
เส้นทางไป(บ้านสันนาหนอง
บัว,บ้านทรายมูล,บ้านห้วยน้า
ราก ) บ้านใหม่ ม.1 ต.จันจว้า

-

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง
กรมส่งเสริมฯ

38 โครงการติดตั้งไฟกิ่งบริเวณ
สามแยก บ้านใหม่ ม.1
ต.จันจว้า
39 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
บริเวณบ้านนายสายยนต์
ปินใจ,บ้านนายเรืองเดช
ภิระบรรณ บ้าน
ทรายมูล หมู่ 2 ต.จันจว้า

เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย ติดตั้งไฟกิ่งบริเวณสาม
ในชีวติ ในการสัญจรไปมา แยก บ้านใหม่ ม.1 ต.
จันจว้า
เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณบ้าน
ในชีวติ ในการสัญจรไปมา นายสายยนต์ ปินใจ,บ้านนาย

-

-

-

-

เรืองเดช ภิระบรรณ บ้าน
ทรายมูล หมู่ 2
ต.จันจ
ว้า

40 โครงการติดตั้งไฟกิ่งบริเวณ เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย ติดตั้งไฟกิ่งบริเวณสาม
บ้านนายต๋า บุญมาถึง สาม ในชีวติ ในการสัญจรไปมา แยก บ้านใหม่ ม.1 ต.
แยกสะพานใหม่ บ้านแม่คา
จันจว้า
น้าลัด ม.3 ต.จันจว้า

30,000

30,000 ร้อยละ 80
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์
20,000 ร้อยละ 80
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และปลอดภัยการ
สัญจรไปมา
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และปลอดภัยการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

กองช่าง

-

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ของประชากรที่ และปลอดภัยการ
ได้รับประโยชน์ สัญจรไปมา

กองช่าง

41 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เข้าพื้นที่ทางการเกษตร
บ้านแม่คาน้าลัด ม.3 ต.
จันจว้า

เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย ขยายเขตไฟฟ้าเข้าพื้นที่
ในชีวติ ในการสัญจรไปมา ทางการเกษตร บ้านแม่
คาน้าลัด ม.3 ต.จันจว้า

-

-

10,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ของประชากรที่ และปลอดภัยการ
ได้รับประโยชน์ สัญจรไปมา

กองช่าง

42 โครงการติดตั้งไฟฟกิ่ง ซอย
8 บ้านห้วยน้าราก ม.4
ต.จันจว้า
43 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เข้าพื้นที่ทางการเกษตร
บ้านห้วยน้าราก ม.4 ต.
จันจว้า

เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟกิ่ง ซอย 8
ในชีวติ ในการสัญจรไปมา บ้านห้วยน้าราก ม.4
ต.จันจว้า
เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย ขยายเขตไฟฟ้าเข้าพื้นที่
ในชีวติ ในการสัญจรไปมา ทางการเกษตร บ้าน
ห้วยน้าราก ม.4 ต.จันจ
ว้า

-

-

กองช่าง

-

-

10,000 ร้อยละ 80
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์
10,000 ร้อยละ 80
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และปลอดภัยการ
สัญจรไปมา
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และปลอดภัยการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

44 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
สาธารณะ ซอยบ้านนายผัด ในชีวติ ในการสัญจรไปมา ซอยบ้านนายผัด ราวิชัย
ราวิชัย บ้านห้วยน้าราก
บ้านห้วยน้าราก ม.4
ม.4 ต.จันจว้า
ต.จันจว้า

-

45 โครงการติดตั้งไฟกิ่งบริเวณ เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย ติดตั้งไฟกิ่งบริเวณ
เส้นทางเชื่อมบ้านต้นยาง ในชีวติ ในการสัญจรไปมา เส้นทางเชื่อมบ้านต้นยาง
บ้านดง หมู่ 6 ต.จันจว้า
บ้านดง หมู่ 6
ต.
จันจว้า

-

46 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอย 3,7,17
บ้านห้วยน้าราก ม.4 ต.
จันจว้า

เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ในชีวติ ในการสัญจรไปมา ซอย 3,7,17 บ้านห้วย
น้าราก ม.4 ต.จันจว้า

-

47 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้า
สุสานบ้านหนองร่อง หมู่ 8
ต.จันจว้า
48 โครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าภายในอาคาร
สานักงานเทศบาลตาบล
จันจว้า

เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย ขยายเขตไฟฟ้าเข้าสุสาน
ในชีวติ ในการสัญจรไปมา บ้านหนองร่อง หมู่ 8
ต.จันจว้า
เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
สานักงานสนองตามนโยบาย ภายในอาคารสานักงาน
การประหยัดพลังงานของ
เทศบาลตาบลจันจว้า

-

-

10,000

-

10,000

100,000

100,000

100,000

100,000

รัฐบาล

49 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าถนน เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า ปรับปรุงไฟฟ้าถนนในเขต
ในเขตเทศบาลตาบลจันจว้า ในเขตเทศบาลตาบล
เทศบาลตาบล
จันจว้า
จันจว้า
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.5 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รบั

10,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ของประชากรที่ และปลอดภัยการ
ได้รับประโยชน์ สัญจรไปมา

กองช่าง

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ของประชากรที่ และปลอดภัยการ
ได้รับประโยชน์ สัญจรไปมา

กองช่าง

10,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ของประชากรที่ และปลอดภัยการ
ได้รับประโยชน์ สัญจรไปมา

กองช่าง

-

ร้อยละ 80
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์
100,000 ร้อยละ 80
ของประชากรที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
กองช่าง
และปลอดภัยการ
สัญจรไปมา
ช่วยให้ประหยัด
กองช่าง
ไฟฟ้าและปลอดภัย

100,000 ร้อยละ 80
ช่วยให้ประหยัด
ของประชากรที่ ไฟฟ้าและปลอดภัย
ได้รับประโยชน์

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงอาคาร มีสถานที่ในการจัดงานพิธี ปรับปรุงอาคาร
สวนสาธารณะหนองมโนราห์ การของเทศบาล
สวนสาธารณะหนอง
มโนราห์
2 โครงการล้อมรั้วลวดหนาม เพื่อป้องกันทรัพย์สินของ ล้อมรั้วลวดหนามรอบ
รอบสวนสาธารณะหนอง หมู่บา้ นและความเป็น
สวนสาธารณะหนอง
มโนราห์
ระเบียบเรียบร้อย
มโนราห์
3 โครงการก่อสร้างรั้ว
เพื่อป้องกันทรัพย์สินของ ก่อสร้างรั้วล้อมรอบ
ล้อมรอบสานักงานเทศบาล หมู่บา้ นและความเป็น
สานักงานเทศบาลตาบล
ตาบลจันจว้า
ระเบียบเรียบร้อย
จันจว้า
4 โครงการก่อสร้างรั้ว
เพื่อป้องกันทรัพย์สินของ ก่อสร้างรั้วล้อมรอบบริเวณ
ศูนย์ ศสมช. ประจาหมู่บ้าน
ล้อมรอบบริเวณศูนย์
หมู่บา้ นและความเป็น
บ้านหนองร่อง ม.8
ศสมช. ประจาหมู่บา้ น
ระเบียบเรียบร้อย
ต.จันจว้า
บ้านหนองร่อง ม.8 ต.จันจว้า
5 โครงการจัดทาป้ายเข้า
หมู่บา้ น บ้านป่าบงหลวง
หมู่ 3 ต.จันจว้าใต้
6 โครงการจัดทาป้ายชื่อ
หมู่บา้ น บ้านใหม่ หมู่ 1
ต.จันจว้า
7 โครงการจัดทาป้ายหมู่บา้ น

เพื่อเป็นสัญลักษณ์และให้ จัดทาป้ายเข้าหมู่บา้ น
บุคคลภายนอกรู้จักหมู่บา้ น บ้านป่าบงหลวง
เพื่อมีปา้ ยบอกชื่อหมู่บา้ น จัดทาป้ายชื่อหมู่บา้ น
อย่างชัดเจน
บ้านใหม่ หมู่ 1
ต.จันจว้า
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
จัดทาป้ายแผนที่ชุมชน
ประชาชนทราบแผนที่ของ
ชุมชนในเขตเทศบาล

8 โครงการจัดทาป้ายชื่อ
เพื่อมีปา้ ยชื่อในการ
เส้นทางและชื่อหมู่บา้ น
แนะนาหมู่บา้ นในการเข้า
ภาษาไทย-อังกฤษ บ้านสัน สู่ประชาชาคมอาเซียน
ทางหลวง ม.12 ต.จันจว้าใต้

จัดทาป้ายชี้เส้นทางและชื่อ
หมู่บ้าน ภาษาไทย-อังกฤษ
บ้านสันทางหลวง ม.12
ต.จันจว้าใต้

-

500,000

500,000

-

200,000

-

-

200,000

-

-

200,000

-

-

-

40,000

-

-

100,000

100,000

-

-

ร้อยละ 80
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์
ร้อยละ 80
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์
ร้อยละ 80
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์
ร้อยละ 80
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

ร้อยละ 80
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์
30,000 ร้อยละ 80
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์
100,000 ร้อยละ 80
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์
100,000 ร้อยละ 80
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

มีสถานที่ในการจัด
งานพิธกี าร

กองช่าง

มีรั้วล้อมรอบหนอง
มโนราห์

กองช่าง

มีรั้วล้อมรอบ
สานักงาน ทต.จันจว้า

กองช่าง

มีรั้วล้อมรอบบริเวณ
ศูนย์ ศสมช. ประจา
หมู่บา้ น

กองช่าง

หมู่บา้ นมีปา้ ยประจา
หมู่บา้ น

เทศบาล

หมู่บา้ นมีปา้ ยประจา
หมู่บา้ น

เทศบาล

ประชาชนได้รู้จัก
พื้นที่ภายใน

กองช่าง

มีปา้ ยบอกชื่อหมู่บา้ น

กองช่าง

9 โครงการจัดทาซุ้มเฉลิมพระ เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร จัดทาซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
เกียรติเทศบาลตาบลจันจว้า
เทศบาลตาบลจันจว้า

100,000

-

-

10 โครงการจัดทาซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
วัดสันหลวงใหม่
11 โครงการก่อสร้างซุ้ม
สะพานลอยคนข้ามภายใน
เขตเทศบาลตาบลจันจว้า

เพื่อซ่อมแซมซุ้มให้มี
สภาพที่ดี

จัดทาซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัด
สันหลวงใหม่
เพื่อเผยแพร่ความรู้และ ก่อสร้างซุ้มสะพานลอย
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
คนข้ามภายในเขต
ข่าวสารต่างๆ ของเทศบาล เทศบาลตาบลจันจว้า

100,000

-

-

12 โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ประจา
หมู่บา้ น บ้านป่าบงหลวง
หมู่ 3
ต.จันจว้าใต้

เพื่อเป็นสถานที่จัด
กิจกรรมสาธารณะ

100,000

13 โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์ประจา
หมู่บา้ นบริเวณซอย 3, 8
บ้านม่วงหมู่สี หมู่ 7 ต.
จันจว้าใต้

เพื่อเป็นลานกิจกรรมของ ก่อสร้างลาน
ประชาชนและใช้ตาก
เอนกประสงค์ประจา
พืชผลทางการเกษตร
หมู่บา้ นบริเวณซอย 3, 8
บ้านม่วงหมู่สี หมู่ 7

14 โครงการก่อสร้างลาน คสล. เพื่อมีลานอเนกประสงค์
อเนกประสงค์บริเวณ
ใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ
สุสานบ้านม่วงหมูสี ม.7 ต. ในหมู่บา้ น
จันจว้าใต้
15 โครงการก่อสร้างลาน คสล.
เอนกประสงค์ประจา
หมู่บา้ น บ้านป่ากุ๊ก หมู่ 8
ต.จันจว้าใต้

เพื่อใช้เป็นที่เก็บของประจา
หมู่บ้าน และเป็น และใช้ที่
อ่านหนังสือเพื่อศึกษาหา
ความรู้ของประชาชน

ก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ประจา
หมู่บา้ น บ้านป่าบงหลวง
หมู่ 3

ก่อสร้างลาน คสล.
อเนกประสงค์บริเวณ
สุสานบ้านม่วงหมูสี ม.7
ต.จันจว้าใต้
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
ประจาหมู่บ้านป่ากุ๊ก พร้อม
ที่อ่านหนังสือประจาหมู่บ้าน
บ้านป่ากุ๊ก หมู่ 8

-

-

100,000

-

100,000

-

100,000

-

-

-

ร้อยละ 80
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์
ร้อยละ 80
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์
ร้อยละ 80
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

ได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี

กองช่าง

มีซุ้มเฉลิมพระเกียรติ กองการศึกษา
ในสภาพที่ดีและ
สวยงาม
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ความปลอดภัย

-

ร้อยละ 80
ประชาชนมีสถานที่
ของประชาชน จัดกิจกรรม
ได้รับประโยชน์

กองช่าง

-

ร้อยละ 80
ราษฎรมีลานสาหรับ
ของประชาชน ตากพืชผล
ได้รับประโยชน์

กองช่าง

-

ร้อยละ 80
มีลานอเนกประสงค์
ของประชาชน ใช้ประกอบกิจกรรม
ได้รับประโยชน์ ต่างๆในหมู่บา้ น

กองช่าง

100,000 ร้อยละ 80
มีสถานที่ประกอบ
ของประชาชน เก็บของ
ได้รับประโยชน์

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ประจา
หมู่บา้ นสันหลวง หมู่ 10
ต.จันจว้าใต้

เพื่อเป็นสถานที่จัด
กิจกรรมสาธารณะของ
หมู่บา้ น

ก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ประจา
หมู่บา้ นสันหลวง หมู่ 12

-

-

17 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์บริเวณ
เทศบาลตาบลจันจว้า

เพื่อใช้เป็นลานประกอบ ก่อสร้างลาน
กิจกรรมต่างๆของเทศบาล อเนกประสงค์บริเวณ
เทศบาลตาบลจันจว้า

100,000 ร้อยละ 80
มีสถานที่จัดกิจกรรม
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

100,000

100,000

18 โครงการก่อสร้างที่อ่าน
เพื่อให้ประชาชนมีที่อ่าน ก่อสร้างที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ประจาหมู่บา้ น หนังสือพิมพ์และรับข้อมูล หนังสือพิมพ์ประจา
บ้านใหม่ หมู่ 1 ต.จันจว้า ข่าวสารต่างๆในหมู่บา้ น หมู่บา้ น บ้านใหม่ หมู่ 1
ต.จันจว้า

-

-

19 โครงการก่อสร้างลาน คสล. เพื่อใช้เป็นลานประกอบ
อเนกประสงค์บริเวณเสื้อ กิจกรรมต่างๆของเทศบาล
บ้าน บ้านทรายมูล ม.2 ต.
จันจว้า

ก่อสร้างลาน คสล.
อเนกประสงค์บริเวณ
เสื้อบ้าน บ้านทรายมูล
ม.2 ต.จันจว้า

-

-

20 โครงการก่อสร้างที่อ่าน
เพื่อเป็นแหล่งข่าวสาร
หนังสือพิมพ์ประจาหมู่บา้ น และศึกษาหาความรู้ของ
บ้านหัวฝาย หมู่ 11
ประชาชน
ต.จันจว้า

ก่อสร้างที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ประจา
หมู่บา้ น บ้านหัวฝาย
หมู่ 11

-

-

100,000 ร้อยละ 80
สถานที่มีความ
ของประชาชน ปลอดภัย
ได้รับประโยชน์

กองช่าง

21 โครงการปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์ประจา
หมู่บา้ น บ้านหัวฝาย หมู่
11
ต.จันจว้า

เพื่อเป็นสถานที่จัด
กิจกรรมสาธารณะของ
หมู่บา้ น

ปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์ประจา
หมู่บา้ นบ้านหัวฝาย
หมู่ 11

-

-

80,000 ร้อยละ 80
สถานที่มีความ
ของประชาชน ปลอดภัย
ได้รับประโยชน์

กองช่าง

22 โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์
เสี้ยวบ้านบ้านหนองครก
หมู่ 6 ต.จันจว้าใต้

เพื่อความสวยงามของเสี้ยว
บ้านเป็นระเบียบเรียนร้อย
และมีสถานที่จัดพิธีกรรมของ
หมู่บ้านอย่างเป็นสัดส่วน

ปรับปรุงภูมิทศั น์เสี้ยว
บ้านบ้านหนองครก
หมู่ 6

-

-

50,000 ร้อยละ 80
มีสถานที่ประกอบพิธี
ของประชาชน การ
ได้รับประโยชน์

กองช่าง

-

ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดี กองช่าง
และสามารถสร้างรายได้
เพิ่มเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น

100,000 ร้อยละ 80
มีสถานที่จัดกิจกรรม
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์
30,000

ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

กองช่าง

กองช่าง

ราษฎรมีคุณภาพ
กองช่าง
ชีวติ ที่ดีและสามารถ
สร้างรายได้เพิ่มเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวติ
ให้ดีขึ้น

23 โครงการก่อสร้างลานตาก
ผลผลิตทางการเกษตร
บ้านหนองปึ๋ง หมู่ 5 ต.
จันจว้าใต้

เพื่อใช้เป็นลานตากพืชผล ก่อสร้างลานตากผลผลิต
ทางการเกษตรประจา
ทางการเกษตร บ้าน
หมู่บา้ น
หนองปึ๋ง หมู่ 5

24 โครงการก่อสร้างศาลา
เพื่อความสะดวกในการ
ในฌาปนสถานประจา
ประกอบพิธฌ
ี าปนกิจ
หมู่บา้ นป่าถ่อน หมู่ 11 ต.
จันจว้าใต้
25 โครงการก่อสร้างรั้วรอบ
และประตูป-ิ เปิด พร้อมเท
ลาน คสล.บริเวณที่
สาธารณะบ้านห้วยน้าราก
หมู่ 9 ต.จันจว้า

เพื่อความปลอดภัย และ ก่อสร้างรั้วรอบอาคาร
ป้องกันการบุกรุกที่
เอนกประสงค์บา้ นห้วย
สาธารณะภายในหมู่บา้ น น้าราก หมู่ 9

26 โครงการก่อสร้างลาน
เพื่อเป็นสถานที่จัด
คอนกรีตบริเวณหน้าศาลา กิจกรรมสาธารณะของ
เอนกประสงค์บา้ นหัวฝาย หมู่บา้ น
หมู่ 11 ต.จันจว้า
27 โครงการก่อสร้างซุ้ม
ทางเข้าสานักงานเทศบาล
ตาบลันจว้า
28 โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์บา้ นหนอง
ร่อง หมู่ 8 ต.จันจว้า

ก่อสร้างศาลาฌาปน
สถานประจาหมู่บา้ น
บ้านป่าถ่อน หมู่ 11

-

100,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีสถานที่
ของประชาชน ตากพืชผล
ได้รับประโยชน์

กองช่าง

-

100,000

-

ร้อยละ 80
มีสถานที่จัดกิจกรรม
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

กองช่าง

-

100,000

-

ร้อยละ 80
สถานที่มีความ
ของประชาชน ปลอดภัย
ได้รับประโยชน์

กองช่าง

ก่อสร้างคอนกรีตบริเวณ
ลานหน้าศาลา
เอนกประสงค์บา้ นหัว
ฝาย หมู่ 11

-

เพื่อปรับปรุงภูมิทศั น์
ก่อสร้างซุ้มทางเข้า
บริเวณทางเข้าเทศบาลฯ สานักงานเทศบาล
ตาบลจันจว้า
เพื่อเป็นสถานที่จัด
ก่อสร้างศาลา
กิจกรรมสาธารณะของ เอนกประสงค์บา้ นหนอง
หมู่บา้ น
ร่อง หมู่ 8 ต.จันจ
ว้า

-

ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์
บริเวณซอยมิตรสัมพันธ์
บ้านสันนาหนองบัว
หมู่ 10 ต.จันจว้า

-

29 โครงการก่อสร้างศาลา
เพื่อเป็นสถานที่เก็บของ
เอนกประสงค์ บริเวณซอย ใช้สาคัญภายในหมู่บา้ น
มิตรสัมพันธ์ บ้านสันนา
หนองบัว หมู่ 10 ต.จันจว้า

-

-

-

500,000

-

100,000

100,000 ร้อยละ 80
มีสถานที่จัดกิจกรรม
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์
-

ร้อยละ 80
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์
100,000 ร้อยละ 80
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์
-

กองช่าง

เพื่อเกิดความ
เรียบร้อย สวยงาม
และเป็นสัดส่วน
หมู่บา้ นมีสถานที่จัด
กิจกรรมอย่างเป็น
สัดส่วน

กองช่าง

ร้อยละ 80
หมู่บา้ นมีสถานที่เก็บ
ของประชาชน ของใช้สาคัญอย่าง
ได้รับประโยชน์ เป็นสัดส่วน

กองช่าง

กองช่าง

30 โครงการก่อสร้างป้าย
สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติหนองมโนราห์

เพื่อเป็นป้ายบอกทางเข้า ก่อสร้างป้าย
สู่สวนสาธารณะเฉลิมพระ สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติหนองมโนราห์
เกียรติหนองมโนราห์

50,000

31 โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์ เพื่อปรับปรุงภูมิทศั น์
ปรับปรุงภูมิทศั น์บริเวณ
บริเวณสวนสาธารณะเฉลิม บริเวณสวนสาธารณะ
สวนสาธารณะเฉลิมรฃพ
รฃพระเกียรติหนองมโนราห์ เฉลิมรฃพระเกียรติหนอง ระเกียรติหนองมโนรา
มโนราห์

100,000

100,000

-

ร้อยละ 80
มีปา้ ยบอกทางเข้าสู่
ของประชาชน สวนสาธารณะเฉลิม
ได้รับประโยชน์ พระเกียรติหนอง
มโนราห์

กองช่าง

สวนสาธารณะฯมีความ
100,000 ร้อยละ 80
ของประชาชน เรียบร้อยสวยงามพร้อม
ได้รับประโยชน์ ให้บริการแก่ประชาชนใน

กองช่าง

โรงสูบน้าอาคารหอถังสูง
100,000 ร้อยละ 80
ของประชาชน โรงสูบน้า โรงกรองน้า
ได้รับประโยชน์ ประปาหนองเขียว,

กองช่าง/กอง
ประปา

100,000 ร้อยละ 80
ระบบประปาหนอง
ของประชาชน เขียวให้ผลิตน้าที่มี
ได้รับประโยชน์ คุณภาพ

กองช่าง/
กองประปา

โอกาสต่างๆ

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอ
ถังสูงโรงสูบน้า โรงกรองน้า
ประปาหนองเขียว,ประปา
บ้านกิ่วพร้าว หมู่ 4 ต.จันจว้า
ใต้,ประปาสันวัด บ้านป่าสัก
หลวง หมู่ 2

100,000

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหนองเขียว

100,000

34 โครงการก่อสร้างหลังคาโรง เพื่อป้องกันความปลอดภัย ก่อสร้างหลังคาโรงกรอง
กรองน้าพร้อมล้อมรั้วลวด ในการผลิตน้าประปา
น้าพร้อมล้อมรั้วลวด
หนามประปาหนองเขียว หนองเขียว
หนามประปาหนองเขียว

100,000

-

-

ร้อยละ 80
ป้องกันความ
ของประชาชน ปลอดภัยในการผลิต
ได้รับประโยชน์ น้าประปาหนองเขียว

กองช่าง/
กองประปา

35 โครงการก่อสร้างห้องน้า
เพื่อมีหอ้ งน้าห้องส้วมใช้ ก่อสร้างห้องน้าห้องส้วม
ห้องส้วม ประปาหนองเขียว อย่างเพียงพอและสะดวก ประปาหนองเขียว

50,000

-

-

ร้อยละ 80
มีหอ้ งน้าห้องส้วมใช้
ของประชาชน อย่างเพียงพอและ
ได้รับประโยชน์ สะดวก

กองช่าง/กอง
ประปา

32 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารหอถังสูงโรงสูบน้า
โรงกรองน้า ประปาหนอง
เขียว,ประปาบ้านกิ่วพร้าว
หมู่ 4 ต.จันจว้าใต้,
ประปาสันวัด บ้านป่าสัก
หลวง หมู่ 2

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมโรงสูบ
น้าอาคารหอถังสูงโรงสูบน้า
โรงกรองน้า ประปาหนองเขียว
,ประปาบ้านกิ่วพร้าว หมู่ 4 ต.
จันจว้าใต้,ประปาสันวัด บ้าน
ป่าสักหลวง หมู่ 2ให้มีคุณภาพ

-

33 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหนองเขียว ระบบประปาหนองเขียว
ให้ผลิตน้าที่มีคุณภาพ

100,000

ประปาบ้านกิ่วพร้าว หมู่
4 ต.จันจว้าใต้,ประปาสัน
วัด บ้านป่าสักหลวง หมู่
2ให้มีคุณภาพ

100,000

36 โครงการปรับปรุงต่อเติม
กองการศึกษา

เพื่อให้กองการศึกษามีที่
ทางานเหมาะสมในการ
บริหารงาน

ปรับปรุงต่อเติมกอง
การศึกษา

100,000

-

-

ร้อยละ80 ของ กองการศึกษามีที่
พนักงานกอง
ทางานเหมาะสมใน
การศึกษาได้ใช้ การบริหารงาน
ประโยชน์

37 โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อให้มีอาคารเรียนเอื้อ
เรียนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัด ต่อการเรียนการสอน
สันหลวงใหม่

ปรับปรุงอาคารเรียน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัด
สันหลวงใหม่

30,000

-

-

ร้อยละ 80
ของนักเรียนได้
ใช้ประโยชน์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสัน กองศึกษา
หลวงใหม่มีอาคารเรียน กองช่าง
เอื้อต่อการเรียนการสอน

38 โครงการก่อสร้างอาคาร
เพื่อมีอาคารพยาบาลไว้
พยาบาลโรงเรียนเทศบาล 2 บริการครูและนักเรียน

ก่อสร้างอาคารพยาบาล
โรงเรียนเทศบาล 2

100,000

-

-

39 โครงการก่อสร้างทางเดิน
พร้อมหลังคาโรงเรียน
เทศบาล 1 และโรงเรียน
เทศบาล 2

เพื่อให้มีทางเดินพร้อม
หลังคากันแดดและฝน

ก่อสร้างทางเดินพร้อม
หลังคาโรงเรียนเทศบาล
1 และโรงเรียนเทศบาล 2

100,000

-

-

ร้อยละ 80
ของนักเรียนได้
ใช้ประโยชน์
ร้อยละ 80
ของนักเรียนได้
ใช้ประโยชน์

ได้รับความสะดวกใน
การปฐมพยาบาลใน
โรงเรียน
มีทางเดินพร้อม
หลังคากันแดดและฝน

40 โครงการก่อสร้างหลังคา
ลานกิจกรรมหน้าเสาธง
โรงเรียนเทศบาล 1

เพื่อมีหลังคาบังแดดและ ก่อสร้างหลังคาลาน
ฝนบริเวณหน้า
เสาธง กิจกรรมหน้าเสาธง
โรงเรียนเทศบาล 1

50,000

-

-

ร้อยละ 80
ของนักเรียนได้
ใช้ประโยชน์

มีหลังคากันแดดและ ร.ร.เทศบาล 1
ฝนใช้จัดกิจกรรม
กองช่าง
ต่างๆในโรงเรียน
มีอาคารในโรงเรียนที่มี กองศึกษา
คุณภาพและมีระบบ
กองช่าง
สาธารณูปโภคปลอดภัย
ร.ร.ท 1 ร.ร.ท
ในโรงเรียน
2 ศพด.ทต.จันจ
ว้า ศพด.วัดสัน
หลวงใหม่

41 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อาคารเรียนอาคาร
อาคารประกอบและ
เรียนอาคารประกอบ
ประกอบและระบบ
ระบบสาธารณูปโภค
และระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปโภค

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ 80
ของนักเรียนได้
ใช้ประโยชน์

42 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ เพื่อมีที่จอดรถในโรงเรียน ก่อสร้างโรงจอดรถ
อย่างทั่วถึง

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ 80 ของ โรงเรียนมีที่จอดรถ
ครูและ
อย่างเพียงพอ
ประชาชนทั่วไป
ได้ใช้ประโยชน์

กองศึกษา
กองช่าง

กองศึกษา
กองช่าง
กองช่าง ร.ร.
เทศบาล 1 ร.ร.
เทศบาล 2

กองศึกษา
กองช่าง
ร.ร.ท. 1
ร.ร.ท. 2 ศพด.ทต.
จันจว้า ศพด.
วัดสันหลวงใหม่

43 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้นักเรียนมี
อาคารเรียน/ห้องเรียน ร.ร. ห้องเรียนที่ได้มาตรฐาน
เทศบาล 1 ,ร.ร.เทศบาล 2

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน/ห้องเรียน ร.ร.
เทศบาล 1 ,ร.ร.เทศบาล
2

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ 80
ของนักเรียนได้
ใช้ประโยชน์

เพื่อพัฒนาโรงอาหารให้
44 โครงการก่อสร้างและ
ก่อสร้างและปรับปรุงโรง
เพี
ย
งพอต่
อ
จ
านวนนั
ก
เรี
ย
นและ
ปรับปรุงโรงอาหาร ร.ร.
อาหาร ร.ร.เทศบาล 1 ,
เหมาะสมในการประกอบ
เทศบาล 1 ,ร.ร.เทศบาล 2
ร.ร.เทศบาล 2

100,000

-

-

ร้อยละ 80
ของนักเรียนได้
ใช้ประโยชน์

มีโรงอาหารเพียงพอต่อ
จานวนนักเรียนและ
เหมาะสมในการ
ประกอบอาหารให้
นักเรียน

45 โครงการก่อสร้างและ
เพื่อพัฒนาที่แปรงฟัน
ก่อสร้างและปรับปรุงที่
ปรับปรุงที่แปรงฟันสาหรับ สาหรับนักเรียนเพื่อสร้าง แปรงฟันสาหรับนักเรียน
นักเรียน
สุขนิสัยการแปรงฟัน

100,000

-

-

ร้อยละ 80
ของนักเรียนได้
ใช้ประโยชน์

มีที่แปรงฟันสาหรับ กองศึกษา
นักเรียนเพื่อสร้างสุข กองช่าง
นิสัยการแปรงฟัน
ร.ร.ท 1 ร.ร.ท
2 ศพด.ทต.
จันจว้า ศพด.
วัดสันหลวงใหม่

46 โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงห้องน้า

-

-

ร้อยละ 80
ของนักเรียนได้
ใช้ประโยชน์

โรงเรียนมีหอ้ งน้าใช้
อย่างเพียงพอ

กองศึกษา
กองช่าง
ร.ร.ท 1 ร.ร.ท
2 ศพด.ทต.จันจ
ว้า ศพด.วัดสัน
หลวงใหม่

สระว่ายน้ามีความ
ปลอดภัย

กองศึกษา
กองช่าง ร.ร.
เทศบาล 1

มีอาคารเรียนให้
เพียงพอต่อจานวน
นักเรียน

กองศึกษา
กองช่าง
ร.ร.ท.1 ,ร.ร.ท.2
กรมส่งเสริมฯ

อาหารให้นักเรียน

เพื่อปรับปรุงห้องน้าให้มี
สภาพดีขึ้น

ก่อสร้างและปรับปรุง
ห้องน้า

100,000

47 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อปรับปรุงสระว่ายน้า
สระว่ายน้า ร.ร.ทต.1
ให้มีความปลอดภัย

ปรับปรุงซ่อมแซมสระ
ว่ายน้า ร.ร.ทต.1

50,000

50,000

200,000

200,000

48 โครงการก่อสร้างอาคาร
เรียน ศน.ศท4/12

เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนให้ ก่อสร้างอาคารเรียน
เพียงพอต่อจานวนนักเรียน ศน.ศท4/12

-

ร้อยละ 80
ของนักเรียนได้
ใช้ประโยชน์
200,000 ร้อยละ 80
ของนักเรียนได้
ใช้ประโยชน์

ห้องเรียนทุกห้อง
กองศึกษา
ได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้น กองช่าง ร.ร.
เทศบาล 1 ร.ร.
เทศบาล 2
กองศึกษา
กองช่าง
ร.ร.เทศบาล
1 ร.ร.เทศบาล 2

49 โครงการก่อสร้างเวที
กิจกรรมนักเรียน

เพื่อก่อสร้างเวทีกิจกรรม ก่อสร้างเวทีกิจกรรม
นักเรียนสาหรับ ร.ร.ทต. 2 นักเรียน

50 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ศพด.ทต.
จันจว้า

เพื่อพัฒนาอาคาร
เอนกประสงค์เพื่อใช้ใน
กิจกรรมด้านต่างของ
โรงเรียน

51 โครงการก่อสร้างบ้านพักครู เพื่อให้ครูมีบา้ นพักและใช้
โรงเรียนเทศบาล 1 ,
เป็นสถานที่รักษา
ร.ร.ทต.2 ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก ทรัพย์สินของทางราชการ
เล็กเทศบาลตาบลจันจว้า

100,000

-

-

ร้อยละ 80
ของนักเรียนได้
ใช้ประโยชน์

มีเวทีกิจกรรมนักเรียน กองศึกษา
กองช่าง
ร.ร.เทศบาล 2

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ร.ร.ท.1

50,000

-

-

ร้อยละ80 อาคาร
เอนกประสงค์ใน
การทากิจกรรม
ด้านต่างๆของ
โรงเรียน

มีการพัฒนาอาคาร
เอนกประสงค์เพื่อใช้ใน
กิจกรรมด้านต่างๆของ
โรงเรียน

กองการศึกษา
กองช่าง
ศพด.ทต.จันจว้า

ก่อสร้างบ้านพักครู
โรงเรียนเทศบาล 2 ,
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลจันจว้า

100,000

100,000

-

ร้อยละ80ของ
ครู-บุคลากรได้
บ้านพักครูไว้ใช้
ประโยชน์

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
บ้านพักที่สะดวก

กองการศึกษา
กองช่าง
ร.ร.ท.1,ร.ร.ท 2,
ศพด. ทต.จันจว้า

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ80ของ

มีรางระบายน้าใน
โรงเรียน

กองการศึกษา
กองช่าง ร.ร.ท.
1 ร.ร.ท. 2

100,000

100,000 ร้อยละ80ของ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก จัดกิจกรรม และ
มีหอประชุม
ประชุม
อเนกประสงค์
ศพด.ทต.จันจว้า

52 โครงการก่อสร้างถนนและ เพื่อไม่ให้น้าท่วมขังในช่วง ก่อสร้างถนนและราง
รางระบายน้าภายในโรงเรียน ฤดูฝน
ระบายน้าภายในโรงเรียน
ร.ร.ท.2
53 โครงการก่อสร้างหอประชุม เพื่อใช้จัดกิจกรรมต่าง
เอนกประสงค์ ร.ร.เทศบาล และประชุม
1 ศพด.ทต.จันจว้า

โครงการหอประชุม
เอนกประสงค์ ศพด.ทต.
จันจว้า

54 โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดสัน
หลวงใหม่
55 โครงการก่อสร้างป้ายบอก
ทางเข้าสถานศึกษา
ร.ร.ทต.1,ร.ร.ทต. 2 ,
ศพด.ทต.จันจว้า,ศพด.วัด
สันหลวงใหม่

ปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดสัน
หลวงใหม่
ก่อสร้างป้ายบอกทางเข้า
สถานศึกษา ร.ร.ทต.1,
ร.ร.ทต. 2 ,ศพด.ทต.
จันจว้า,ศพด.วัดสันหลวง
ใหม่

เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอย
เพียงพอ
เพื่อใช้บอกเส้นทางเข้า
สถานศึกษา

-

โรงเรียนได้มีถนน
และรางระบายน้า
ภายในโรงเรียน

100,000

-

-

10,000

-

-

กองการศึกษา
กองช่าง
ร.ร..ท 1
ศพด.ทต.จันจว้า
กรมส่งเสริมฯ

ร้อยละ80
มีสถานที่เพียงพอใน กองการศึกษา
กองช่าง ศพด.วัด
นักเรียนได้
การจัดการศึกษา
สันหลวงใหม่
ประโยชน์
มีป้ายบอกทางเข้า
ร้อยละ 80
กองการศึกษา
สถานศึ
ก
ษา
ร.ร.ทต.1,
ของประชาชน
กองช่าง
ร.ร.ทต. 2 ,ศพด.ทต.จันจ
ทั่วไปได้ประโยชน์
ว้า,ศพด.วัดสันหลวงใหม่

56 โครงการก่อสร้างอาคาร
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเทศบาลตาบล
จันจว้า

เพื่อมีอาคารป้องกันและ ก่อสร้างอาคารป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย
และบรรเทาสาธารณภัย
บริการประชาชนและ
เทศบาลตาบล จันจว้า
ปฏิบตั ิงาน สะดวก รวดเร็ว

500,000

500,000

-

ร้อยละ 80
มีอาคารป้องกันและ สานักปลัด
ของประชาชน บรรเทาสาธารณภัย กองช่าง
ทั่วไปได้ประโยชน์ เทศบาลตาบลจันจว้า

57 โครงการก่อสร้างป้ายบอก
ทางเข้าเวียงหนองหล่ม
บริเวณ วัดเชื้อเจ็ดตน

เพื่อมีปา้ ยบอกทางเข้า
เวียงหนองหล่ม

ก่อสร้างป้ายบอกทางเข้า
เวียงหนองหล่ม บริเวณ
วัดเชื้อเจ็ดตน

10,000

-

-

ร้อยละ 80
มีปา้ ยบอกทางเข้า
ของประชาชน เวียงหนองหล่ม
ทั่วไปได้ประโยชน์

สานักปลัด
กองช่าง

58 โครงการก่อสร้างป้ายบอก
ทางเข้าเวียงหนองหล่ม
บริเวณ ทางเข้าวัดห้วยน้า
ราก หมู่ 5 ต.จันจว้า

เพื่อมีปา้ ยบอกทางเข้า
เวียงหนองหล่ม

ก่อสร้างป้ายบอกทางเข้า
เวียงหนองหล่ม บริเวณ
ทางเข้าวัดห้วยน้าราก หมู่ 5
ต.จันจว้า

10,000

-

-

ร้อยละ 80
มีปา้ ยบอกทางเข้า
ของประชาชน เวียงหนองหล่ม
ทั่วไปได้ประโยชน์

สานักปลัด
กองช่าง

59 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
สะพานและราวสะพานใน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
สะพานและราวสะพานใน
เขตพื้นที่เทศบาลตาบล
เขตพืน้ ที่เทศบาลตาบล
จันจว้า
จันจว้า

ปรับปรุง ซ่อมแซม
สะพานและราวสะพาน
ในเขตพื้นที่เทศบาล
ตาบลจันจว้า

10,000

-

-

ร้อยละ 80
ของประชาชน เกิดความปลอดภัย
ทั่วไปได้ประโยชน์ ในชีวติ และทรัพย์สิน
ของประชาชน

กองช่าง

60 โครงการก่อสร้างระบบ
บาบัดสิ่งปฏิกูล

เพื่อให้ระบบกาจัดสิ่ง
ปฏิกูลอย่างถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาล

ก่อสร้างระบบบาบัดสิ่ง
ปฏิกูล

-

-

61 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อเป็นสถานที่ทา
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
กิจกรรมของกลุ่ม อสม.
บ้านป่าสักหลวง หมู่ 1
ประจาหมู่บา้ น
ต.จันจว้าใต้

ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานบ้าน
ป่าสักหลวง หมู่ 1
ต.จันจว้าใต้

-

30,000

100,000 ร้อยละ 80
สิ่งปฏิกูลได้รับการ
ของประชาชน กาจัดอย่างถูกหลัก
ทั่วไปได้ประโยชน์ สุขาภิบาล
-

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการ
ซ่อมแซมศูนย์
สาธารณสุข

มีอาคารสถานที่ในการ
ดูแลสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในเบื้องต้น

กอง
สาธารณสุข/
กองช่าง
กอง
สาธารณสุข/
กองช่าง

62 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อเป็นสถานที่ทา
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
กิจกรรมของกลุ่ม อสม.
บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2
ประจาหมู่บา้ น
ต.จันจว้าใต้

ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานบ้าน
ป่าสักหลวง หมู่ 2
ต.จันจว้าใต้

-

30,000

-

-

63 โครงการก่อสร้าง ศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานประจา
หมู่บา้ นป่าถ่อน หมู่ 11
ต.จันจว้าใต้

เพื่อให้มีสถานที่สาหรับ ก่อสร้าง ศูนย์สาธารณสุขมูล
ให้บริการด้านสาธารณสุข ฐานประจาหมู่บ้านป่าถ่อนหมู่
มูลฐานประหมู่บา้ นป่าถ่อน 11 ต.จันจว้าใต้

64 โครงการก่อสร้างศูนย์การ
เรียนรู้และศูนย์ฝึกอาชีพ
เทศบาลตาบลจันจว้า

เพื่อส่งเสริมให้มีการ
เรียนรู้ที่หลากหลายของ
นักเรียนและประชาชน
ทั่วไป

ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้
และศูนย์ฝึกอาชีพ
เทศบาลตาบลจันจว้า

100,000

100,000

65 โครงการปรับปรุง/ต่อเติม
อาคารสานักงานเทศบาล
ตาบลจันจว้า

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ปรับปรุง/ต่อเติม อาคาร
การปฏิบตั ิและการ
สานักงานเทศบาลตาบล
ให้บริการประชาชนอย่าง จันจว้า
ทั่วถึง

500,000

500,000

66 โครงการซ่อมแซมท่อ
ประปาบ้านแม่คาน้าลัด
ม.3
ต.จันจว้า
67 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
หอประชุมประจาหมู่บา้ น
แม่คาน้าลัด ม.3 ต.จันจว้า

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมท่อ
ประปาบ้านแม่คาน้าลัด
ม.3 ต.จันจว้า
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
หอประชุมประจาหมู่บา้ น
บ้านแม่คาน้าลัด ม.3
ต.จันจว้า

68 โครงการซ่อมแซมสุสาน
บ้านแม่คาน้าลัดน้าลัด
ม.3 ต.จันจว้า

เพื่อซ่อมแซมสุสานบ้าน ซ่อมแซมสุสานบ้านแม่
แม่คาน้าลัดน้าลัด ม. คาน้าลัดน้าลัด ม.3
3 ต.จันจว้า
ต.จันจว้า

ซ่อมแซมท่อประปาบ้าน
แม่คาน้าลัด ม.3 ต.
จันจว้า
ปรับปรุงซ่อมแซม
หอประชุมประจา
หมู่บา้ นบ้านแม่คาน้าลัด
ม.3 ต.จันจว้า

-

-

-

-

-

-

-

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการ
ซ่อมแซมศูนย์
สาธารณสุข

100,000 ร้อยละ 80
ประชาชนได้
ประโยชน์

-

ร้อยละ 80
นักเรียนและ
ประชาชนได้
ประโยชน์

500,000 ร้อยละ 80
ประชาชนได้
ประโยชน์

มีอาคารสถานที่ในการ
ดูแลสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในเบื้องต้น

ประชาชนเข้าถึง
บริการด้าน
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข/
กองช่าง ศสมช.

กอง
สาธารณสุข ฯ

นักเรียนและ
สานักปลัด
ประชาชนได้มีแหล่ง กองช่าง กอง
เรียนรู้อย่างรอบด้าน ศึกษา
มีอาคารสานักงานที่เป็น สานักปลัด
ระบบระเบียบเรียบร้อย กองช่าง
ในการให้บริการสาธารณะ

50,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์
50,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ระบบประปาบ้านแม่
คาน้าลัดผลิตน้าที่มี
คุณภาพ
มีหอประชุมประจา
หมู่บา้ นใช้ทา
กิจกรรมต่างๆใน
หมู่บา้ น

กองช่าง/ กอง
ประปา

100,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

สุสานบ้านแม่คาน้า
ลัดน้าลัดมีสภาพ
พร้อมใช้งาน

กองช่าง

กองช่าง/ กอง
ประปา

69 โครงการซ่อมแซมเสียงตาม
สายบ้านแม่คาน้าลัดน้าลัด
ม.3 ต.จันจว้า
70 โครงการซ่อมแซมศูนย์อบ
สมุนไพรกลุ่มผู้สูงอายุบา้ น
แม่คาน้าลัดน้าลัด ม.3
ต.จันจว้า

เพื่อซ่อมแซมเสียงตาม
สายบ้านแม่คาน้าลัดน้าลัด
ม.3 ต.จันจว้า
เพื่อซ่อมแซมศูนย์อบ
สมุนไพรกลุ่มผู้สูงอายุ
บ้านแม่คาน้าลัดน้าลัด ม.
3 ต.จันจว้า

ซ่อมแซมเสียงตามสาย
บ้านแม่คาน้าลัดน้าลัด
ม.3 ต.จันจว้า
ซ่อมแซมศูนย์อบ
สมุนไพรกลุ่มผู้สูงอายุ
บ้านแม่คาน้าลัดน้าลัด
ม.3 ต.จันจว้า

71 โครงการก่อสร้าง
เพื่อก่อสร้างหอประชุม ก่อสร้างหอประชุมหลัง
หอประชุมหลังใหม่ ติดบ้าน หลังใหม่ ติดบ้านนางศิริ ใหม่ ติดบ้านนางศิริขวัญ
นางศิริขวัญ ปินทรายมูล ขวัญ ปินทรายมูล บ.ห้วย ปินทรายมูล บ.ห้วย
บ.ห้วยน้าราก ม.4 ต.จันจว้า น้าราก ม.4 ต.จันจว้า น้าราก ม.4
ต.จันจว้า

-

-

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

เสียงตามสายบ้านแม่ กองช่าง
คาน้าลัดพร้อมใช้งาน

-

-

-

-

50,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

มีหอประชุมหลังใหม่ กองช่าง
ใช้ประกอบกิจกรรม
ต่างๆในหมู่บา้ น

ศูนย์อบสมุนไพรกลุ่ม กองช่าง
ผู้สูงอายุมีสภาพ
พร้อมใช้งาน

72 โครงการก่อสร้างราวกันตก เพื่อป้องกันอันตรายให้
พร้อมปรับพื้นที่ จากบ้าน ประชาชนได้สัญจรไปมา
นางบัวผัน แก้วรากมุข ถึง สะดวกและปลอดภัย
บ้านนายประเสริฐ ราวิชัย
บ้านห้วยน้าราก ม.5
ต.จันจว้า

ก่อสร้างราวกันตกพร้อมปรับ
พื้นที่ จากบ้านนางบัวผัน
แก้วรากมุข ถึง บ้านนาย
ประเสริฐ ราวิชัย บ้านห้วยน้า
ราก ม.5
ต.จันจ
ว้า

100,000

-

-

ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

มีราวกันตกเพื่อ
กองช่าง
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมาอย่าง
ปลอดภัย

73 โครงการซ่อมแซมเสียงตาม
สายบ้านห้วยน้าราก ม.9
ต.จันจว้า
74 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บ
วัสดุอุปกรณ์ประจาหมู่บา้ น
บริเวณที่สาธารณะ บ้าน
ห้วยน้าราก หมู่ 9 ต.จันจว้า

ซ่อมแซมเสียงตามสาย
บ้านห้วยน้าราก ม.9
ต.จันจว้า
ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ประจาหมู่บา้ น
บริเวณที่สาธารณะ บ้าน
ห้วยน้าราก หมู่ 9 ต.
จันจว้า

10,000

-

-

100,000

-

-

ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์
ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

เสียงตามสายบ้าน
ห้วยน้ารากพร้อมใช้
งาน
มีอาคารเก็บของ
ประจาหมู่บา้ น

เพื่อซ่อมแซมเสียงตาม
สายประจาหมู่บา้ น
เพื่อมีอาคารเก็บของ
ประจาหมู่บา้ นให้มี
ระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

กองช่าง

75 โครงการก่อสร้างราวกันตก เพื่อป้องกันอันตรายให้
บริเวณทางโค้งมุมที่นานาย ประชาชนได้สัญจรไปมา
สว่าง รากเลน บ้านห้วยน้า สะดวกและปลอดภัย
ราก หมู่ 9 ต.จันจว้า

ก่อสร้างราวกันตก
บริเวณทางโค้งมุมที่นา
นายสว่าง รากเลน บ้าน
ห้วยน้าราก หมู่ 9 ต.
จันจว้า

-

-

50,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

76 โครงการก่อสร้างลาน คสล. เพื่อมีลานตากผลผลิต
ตากผลผลิตทางการเกษตร ทางการเกษตรและใชทา
บ้านห้วยน้าราก ม.9
กิจกรรมต่างๆของหมู่บา้ น
ต.จันจว้า

ก่อสร้างลาน คสล. ตาก
ผลผลิตทางการเกษตร
บ้านห้วยน้าราก ม.9
ต.จันจว้า

-

-

100,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

77 โครงการก่อสร้างพิพธิ ภัณฑ์ เพื่ออนุรักษ์โบราณวัตถุ
เวียงหนองหล่ม บริเวณวัด และมีพพิ ธิ ภัณฑ์เก็บของ
ป่าหมากหน่อ บ้านห้วยน้า โบราณวัตถุ
ราก ม.9 ต.จันจว้า

ก่อสร้างพิพธิ ภัณฑ์เวียง
หนองหล่ม บริเวณวัดป่า
หมากหน่อ บ้านห้วยน้า
ราก ม.9 ต.จันจว้า

-

1,000,000

78 โครงการติดตั้งเสียงตาม
สายประจาหมู่บา้ นสันนา
หนองบัว ม.10 ต.จันจว้า

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ติดตั้งเสียงตามสาย
ข่าวสารต่างๆในหมู่บา้ น ประจาหมู่บา้ นสันนา
หนองบัว ม.10
ต.จันจว้า

-

79 โครงการเปลี่ยนท่อเมน
ประปาบ้านสันนาหนองบัว
ม.10 ต.จันจว้า
80 โครงการก่อสร้างลาน คสล.
บริเวณหน้าศาลา
อเนกประสงค์ บ้านหัวฝาย
ม.11 ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบประปา
ให้มีคุณภาพ

-

เปลี่ยนท่อเมนประปา
บ้านสันนาหนองบัว
ม.10 ต.จันจว้า
เพื่อมีลานอเนกประสงค์ ก่อสร้างลาน คสล.
ใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ บริเวณหน้าศาลา
ในหมู่บา้ น
อเนกประสงค์ บ้านหัว
ฝาย ม.11 ต.จันจว้า

-

-

100,000

-

-

ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

มีราวกันตกเพื่อ
กองช่าง
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมาอย่าง
ปลอดภัย
มีลานตากผลผลิต
ทางการเกษตรใน
หมู่บา้ น

กองช่าง

มีพพิ ธิ ภัณฑ์เก็บของ เทศบาลตาบล
จันจว้า
โบราณวัตถุ

การท่องเที่ยวฯ
กรมส่งเสริมฯ
กรมทรัพยากรน้า
กรมทางหลวง
ชนบท

50,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

มีเสียงตามสายใช้
ภายในหมู่บา้ น

-

ผลิตน้าประปาเพื่อ กองประปา
อุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึง
มีลานอเนกประสงค์ กองช่าง
ใช้กิจกรรมต่างๆใน
หมู่บา้ น

ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์
50,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

กองช่าง

81 โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์บริเวณข้าง
วัดบ้านป่าบงหลวง หมู่ 3
ต.จันจว้าใต้

เพื่อเป็นสถานที่จัด
กิจกรรมสาธารณะของ
หมู่บา้ น

ก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์บริเวณข้าง
วัดบ้านป่าบงหลวง หมู่
3 ต.จันจว้าใต้

-

-

100,000 ร้อยละ 80
หมู่บา้ นมีสถานที่จัด
ของประชาชน กิจกรรมอย่างเป็น
ได้รับประโยชน์ สัดส่วน

กองช่าง

ก่อสร้างราวกันตกคูเมือง
บริเวณหน้าบ้านนายยงยุทธ์
ทรวงชัย ถึง บ้านนายคา ไชย
รินทร์ บ้านกิ่วพร้าว ม.4
ต.จันจว้าใต้

-

-

100,000 ร้อยละ 80
มีราวกันตกเพื่อ
ของประชาชน ความปลอดภัยใน
ได้รับประโยชน์ การสัญจรไปมาอย่าง
ปลอดภัย

กองช่าง

เพื่อมีปา้ ยชื่อในการ
จัดทาป้ายชื่อเส้นทาง
แนะนาหมู่บา้ นในการเข้า และชื่อหมู่บา้ น
สู่ประชาชาคมอาเซียน
ภาษาไทย-อังกฤษ บ้าน
หนองปึ๋ง ม.5 ต.จันจว้าใต้

-

-

100,000 ร้อยละ 80
มีปา้ ยบอกชื่อหมู่บา้ น
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

กองช่าง

-

100,000 ร้อยละ 80
หมู่บา้ นมีสถานที่จัด
ของประชาชน กิจกรรมอย่างเป็น
ได้รับประโยชน์ สัดส่วน

กองช่าง

82 โครงการก่อสร้างราวกันตก เพื่อป้องกันอันตรายให้
คูเมือง บริเวณหน้าบ้าน
ประชาชนได้สัญจรไปมา
นายยงยุทธ์ ทรวงชัย ถึง
สะดวกและปลอดภัย
บ้านนายคา ไชยรินทร์
บ้านกิ่วพร้าว ม.4 ต.
จันจว้าใต้
83 โครงการจัดทาป้ายชื่อ
เส้นทางและชื่อหมู่บา้ น
ภาษาไทย-อังกฤษ บ้าน
หนองปึ๋ง ม.5 ต.จันจว้าใต้

84 โครงการก่อสร้างศาลา
เพื่อเป็นสถานที่จัด
เอนกประสงค์บริเวณสาม กิจกรรมสาธารณะของ
แยกไปบ้านดอยดินแดงบ้าน หมู่บา้ น
หนองปึ๋งหมู่ 5 ต.จันจว้าใต้

ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์
บริเวณสามแยกไปบ้านดอย
ดินแดงบ้าน หนองปึ๋งหมู่ 3
ต.จันจว้าใต้

-

85 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บ เพื่อเป็นสถานที่จัด
วัสดุอุปกรณ์หมู่บา้ น หนอง กิจกรรมสาธารณะของ
ปึ๋งหมู่ 5 ต.จันจว้าใต้
หมู่บา้ น

ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ
อุปกรณ์หมู่บา้ น หนอง
ปึ๋งหมู่ 5 ต.จันจว้าใต้

-

100,000

-

ร้อยละ 80
หมู่บา้ นมีสถานที่จัด
ของประชาชน กิจกรรมอย่างเป็น
ได้รับประโยชน์ สัดส่วน

กองช่าง

86 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บ เพื่อเป็นสถานที่จัด
วัสดุอุปกรณ์หมู่ บ้านป่ากุ๊ก กิจกรรมสาธารณะของ
ม.8 ต.จันจว้าใต้
หมู่บา้ น

ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ
อุปกรณ์หมู่ บ้านป่ากุ๊ก
ม.8 ต.จันจว้าใต้

-

100,000

-

ร้อยละ 80
หมู่บา้ นมีสถานที่จัด
ของประชาชน กิจกรรมอย่างเป็น
ได้รับประโยชน์ สัดส่วน

กองช่าง

87 โครงการก่อสร้างศาลา
เพื่อเป็นสถานที่จัด
อเนกประสงค์ บริเวณสุสาน กิจกรรมสาธารณะของ
บ้านป่ากุ๊ก ม.8 ต.จันจว้าใต้ หมู่บา้ น

ก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ บริเวณ
สุสาน บ้านป่ากุ๊ก ม.8 ต.
จันจว้าใต้

88 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บ เพื่อเป็นสถานที่จัด
วัสดุอุปกรณ์หมู่ บ้านสัน
กิจกรรมสาธารณะของ
หลวง ม.10 ต.จันจว้าใต้ หมู่บา้ น

ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ
อุปกรณ์หมู่ บ้านสันหลวง
ม.10 ต.จันจว้าใต้

89 โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ประจา
หมู่บา้ น บ้านสันหลวง ม.
10
ต.จันจว้าใต้

ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
ประจาหมู่บ้าน บ้านสันหลวง
ม.10 ต.จันจว้าใต้

-

90 โครงการก่อสร้างลาน คสล. เพื่อมีลานอเนกประสงค์
อเนกประสงค์ บริเวณ
ใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ
สุสานบ้านแม่คาฝั่งหมิ่น ม.9 ในหมู่บา้ น
ต.จันจว้าใต้

ก่อสร้างลาน คสล.
อเนกประสงค์ บริเวณสุสาน
บ้านแม่คาฝั่งหมิ่น ม.9 ต.
จันจว้าใต้

-

91 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บ เพื่อเป็นสถานที่จัด
วัสดุอุปกรณ์หมู่ บริเวณ
กิจกรรมสาธารณะของ
หน้าวัดบ้านสันทางหลวง หมู่บา้ น
ม.12 ต.จันจว้าใต้

ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ
อุปกรณ์หมู่ บริเวณหน้าวัด
บ้านสันทางหลวง ม.12
ต.จันจว้าใต้

เพื่อเป็นสถานที่จัด
กิจกรรมสาธารณะของ
หมู่บา้ น

-

100,000

100,000

-

-

100,000 ร้อยละ 80
หมู่บา้ นมีสถานที่จัด
ของประชาชน กิจกรรมอย่างเป็น
ได้รับประโยชน์ สัดส่วน
ร้อยละ 80
หมู่บา้ นมีสถานที่จัด
ของประชาชน กิจกรรมอย่างเป็น
ได้รับประโยชน์ สัดส่วน

กองช่าง

-

100,000 ร้อยละ 80
หมู่บา้ นมีสถานที่จัด
ของประชาชน กิจกรรมอย่างเป็น
ได้รับประโยชน์ สัดส่วน

กองช่าง

-

มีลานอเนกประสงค์ใช้
100,000 ร้อยละ 80
ของประชาชน ประกอบกิจกรรมต่างๆ
ได้รับประโยชน์ ในหมูบ่ ้าน

กองช่าง

-

-

กองช่าง

-

ร้อยละ 80
หมู่บา้ นมีสถานที่จัด
ของประชาชน กิจกรรมอย่างเป็น
ได้รับประโยชน์ สัดส่วน

กองช่าง

92 โครงการปรับปรุงโรงทอผ้า เพื่อเพิ่มพื้นที่สาหรับทอผ้า ปรับปรุงโรงทอผ้าบ้าน
30,000 ร้อยละ 80
สมาชิกกลุ่มมีอาชีพ
บ้านสันทางหลวง ม.12
ในกับสมาชิกในกลุ่ม
สันทางหลวง ม.12 ต.
ของประชาชน เสริม เพิ่มรายได้ลด
ต.จันจว้าใต้
จันจว้าใต้
ได้รับประโยชน์ รายจ่าย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ

กองช่าง

5.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเมืองการปกครอง การสร้างสานึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด (KPI)
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รบั
2559
2560
2561
ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่รบั ผิดชอบ
(บาท)
10,000

(บาท)
10,000

(บาท)
10,000 ร้อยละ80 ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้
ประโยชน์

ประชาชนเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของ
เทศบาลในการ
พัฒนาท้องถิ่น

งานธุรการ
สานักปลัดฯ

1 โครงการจัดกิจกรรม
"วันท้องถิ่นไทย"

เพื่อราลึกถึงการจัดตั้ง
เทศบาลและสร้างความ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
เทศบาลตาบล

จัดกิจกรรมวันท้องถิ่น
ไทยในวันที่ 18 มีนาคม

2 โครงการจัดกิจกรรม
"วันเทศบาล"

เพื่อราลึกถึงการจัดตั้ง
เทศบาลและสร้างความ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
เทศบาลตาบล

จัดกิจกรรมวันเทศบาล
ในวันที่ 24 เมษายน

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้
ประโยชน์

ประชาชนเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของ
เทศบาลในการ
พัฒนาท้องถิ่น

งานธุรการ
สานักปลัดฯ

3 โครงการฝึกอบรมการ
จัดทาแผนชุมชน จัด
ประชุมประชาคม สร้าง
เครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อ
การจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาล

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนจัดทา
และทบทวนแผนชุมชน
ด้วยตนเองและนาไปใช้
เป็นแนวทางพัฒนาท้องถิ่น

จัดกิจกรรมฝึกอบรมการ
จัดทาและทบทวนแผน
ชุมชนให้แก่
คณะกรรมการหมู่บา้ น/
ผู้นาชุมชนทั้ง 23 หมู่บา้ น

40,000

40,000

40,000 ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้
ประโยชน์

ชุมชนมีความเข้มแข็ง
และมีแผนพัฒนา
ชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพ

สานักปลัด
งานนโยบาย
และแผน

ดาเนินการจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานชุมชนและนามา
ประมวลผลเป็นข้อมูลใน
การจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ80ของ
เทศบาลตาบล
จันจว้าได้
ประโยชน์

ระบบข้อมูลสถิติ มี
ความถูกต้องแม่นยา
สามารถนามาใช้งานได้
อย่างเหมาะสม รวดเร็ว

สานักปลัด
งานพัฒนา
ชุมชนร่วมกับ
งานนโยบาย
และแผน

4 โครงการพัฒนาระบบการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
จัดเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อการ ของระบบการเก็บสถิติ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลพื้นฐานชุมชนเพื่อ
เป็นข้อมูลในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น

5 โครงการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบตั ิการแนวทางการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนแก่กลุ่ม
ชุมชนและหน่วยงาน

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่นและสร้าง
ความโปร่งใสตรวจสอบได้

จัดประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการแนะนาแนวทางใน
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนและ
การจัดทาเอกสารรายงานผล
เงินอุดหนุนให้แก่ผู้นาชุมชน
และผู้นากลุ่มที่ได้รับเงิน
อุดหนุนจากเทศบาล

6 โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้ เพื่อส่งเสริมความรู้ความ จัดกิจกรรมฝึกอบรม
เพื่อประชาชน
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายเบื้องต้นที่
เบื้องต้นสาหรับประชาชน จาเป็นในชีวติ ประจาวัน
ให้แก่ประชาชน
จัดกิจกรรมรณรงค์
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญ การ
ปกครองของไทยภายใต้
ระบอบประชาธิปไตย

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ80ของ
กลุ่มชุมชนได้
ประโยชน์

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น
เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างองค์กร
ภาครัฐกับชุมชน

สานักปลัด

5,000

5,000

5,000 ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้
ประโยชน์

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายเบื้องต้น

สานักปลัด
งานนิติการ

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้
ประโยชน์

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อชาติ
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
ปฏิบตั ิตนภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

สานักปลัด
งานนิติการ

7 โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย

เพื่อส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับการปกครองของ
ไทยและการปกครองส่วน
ท้องถิ่น

8 โครงการปลูกจิตสานึก
ป้องกันทุจริตคอรัปชั่น

เพื่อปลูกจิตสานึกป้องกัน จัดกิจกรรมปลูก
ทุจริตคอรัปชั่น
จิตสานึกป้องกันทุจริต
คอรัปชั่น

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้
ประโยชน์

ประชาชนมีจิตสานึก
ป้องกันทุจริตคอรัปชั่น

สานักปลัด
งานนิติการ

9 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
กฏหมายเบื้องต้นให้
พนักงานเทศบาล เยาวชน
และประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาลตาบลจันจว้า

เพื่อให้ความรู้กฏหมาย
เบื้องต้นให้พนักงาน
เทศบาล เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาลตาบลจันจว้า

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้
ประโยชน์

พนักงานเทศบาล
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมี
ความรู้กฏหมาย
เบื้องต้น

สานักปลัด
งานนิติการ

จัดกิจกรรมรณรงค์
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญ การ
ปกครองของไทยภายใต้
ระบอบประชาธิปไตย

10 โครงการสภาประชาชน
เพื่อส่งเสริมประชาชน
จัดกิจกรรมสภา
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประชาชนต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้
ประโยชน์

ประชาชนมีจิตสานึก
ป้องกันทุจริตคอรัปชั่น

สานักปลัด
งานนิติการ

5,000

5,000

5,000 ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้
ประโยชน์

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายเบื้องต้น

สานักปลัด
งานนิติการ

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์
ปฏิบัติตนภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

11 โครงการคลีนิกกฏหมาย

เพื่อส่งเสริมความรู้ความ จัดกิจกรรมให้ความรู้
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ความเข้าใจ รับปรึกษา
เบื้องต้นสาหรับประชาชน ให้คาแนะนาเกี่ยวกับ
กฎหมาย จัดหาหนังสือ
กฎหมายที่จาเป็น

12 โครงการแผ่นดินธรรม
แผ่นดินทอง

เพื่อส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับการปกครองของ
ไทยและการปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จัดกิจกรรมรณรงค์
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญ การ
ปกครองของไทยภายใต้
ระบอบประชาธิปไตย

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้
ประโยชน์

13 โครงการสาธารณสุขโปร่งใส เพื่อป้องกันการทุจริตใน
ใส่ใจผู้ประกอบกิจการ
ทุกขั้นตอนการขออนุญาต
ประกอบกิจการของกอง
สาธารณสุขฯ

จัดกิจกรรมให้ความรู้
ความเข้าใจ ป้องกันการ
ทุจริตในทุกขั้นตอนการ
ขออนุญาตประกอบ
กิจการ

5,000

5,000

5,000 ร้อยละ80ของผู้

5,000

5,000

5,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้แสดง
ประชาชนเข้า ความจงรักภักดีและ
ร่วมกิจกรรม
สานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ

14 โครงการปณิธาน ความดี ปี เพื่อให้ประชาชนได้แสดง จัดกิจกรรมปณิธาน
มหามงคล
ความจงรักภักดีและสานึก ความดี ปีมหามงคล
ในพระมหากรุณาธิคุณ

ประกอบกิจการ
และประชาชนได้
ประโยชน์

สานักปลัด
งานพัฒนา
ชุมชน

ไม่มีการทุจริตในการ
กอง
ขออนุญาตประกอบ สาธารณสุข ฯ
กิจการของกอง
(ปปช.)
สาธารณสุข
สานักปลัด

15 โครงการจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานในการจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาลตาบล
จันจว้า

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนจัดทา
และทบทวนแผนชุมชน
ด้วยตนเองและนาไปใช้
เป็นแนวทางพัฒนาท้องถิ่น

จัดกิจกรรมฝึกอบรมการ
จัดทาและทบทวนแผน
ชุมชนให้แก่
คณะกรรมการหมู่บา้ น/
ผู้นาชุมชนทั้ง 23 หมู่บา้ น

60,000

60,000

60,000 ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้
ประโยชน์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ
5.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากร และพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อการบริการที่ดีและทันสมัย
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รบั
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการเทศบาลตาบล
เพื่ออานวยความสะดวก ดาเนินการให้บริการ
5,000
5,000
5,000
จันจว้าให้บริการประชาชน แก่ประชาชนผู้มารับบริการ ประชาชนในเวลา
ด้วยหัวใจ
และสนองตอบต่อความ ราชการ พักเที่ยง นอก
ต้องการของประชาชน
เวลาราชการและ
วันหยุดราชการ
2 โครงการใส่ใจงานบริการ
ทะเบียนราษฎร
3 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น
4 โครงการพัฒนาบุคลากร
และองค์กรตามหลัก 5 ส

เพื่อปรับปรุงบริหารคุณภาพ
ของงานบริการให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดผลใน
การปฏิบัติงาน
เพื่อเป็นการจัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นให้เป็นไปตาม พรบ.
เทศบาล

ประชาสัมพันธ์หรือให้อบรม
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานทะเบียนราษฎรให้แก่
ประชาชน
จัดทาแผนการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นตาม พรบ.เทศบาล
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบตั ิงานราชการ
และการให้บริการ
ประชาชน

จัดกิจกรรม 5 ส ภายใน
สานักงานเทศบาลตาบล
จัน จว้าอย่างสม่าเสมอ

10,000

500,000

10,000

10,000

-

10,000

ชุมชนมีความเข้มแข็ง
และมีแผนพัฒนา
ชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพ

สานักปลัด
งานนโยบาย
และแผน

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความพึง
ประชาชนที่มารับ พอใจในการรับบริการ
บริการได้ประโยชน์ จากเทศบาลตาบลจันจว้า

สานักปลัด
งานธุรการ

ตัวชี้วัด (KPI)

10,000 ร้อยละ 80 ของ

-

ประชาชนมีความพึง
ประชาชนที่มารับ พอใจในการรับบริการ
บริการได้ประโยชน์ จากเทศบาลตาบลจันจว้า

สานักปลัด
งานทะเบียน
ราษฏร

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความรู้ความ
ประชาชนที่มารับ กฎหมายการเลือกตั้ง
บริการได้ประโยชน์ ท้องถิ่น

สานักปลัด
งานทะเบียนรา
ษฏร

10,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนที่มารับ
บริการได้ประโยชน์

องค์กรได้พัฒนาตามหลัก
5 ส. อย่างเป็นระบบ

สานักปลัด
งานการ
เจ้าหน้าที่

5 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลจันจว้า

เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ในการ
บริหารท้องถิ่นรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสู่ประชาคม
อาเซียน

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ 80 ของ ผู้บริหารและสมาชิกมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ผู้บริหารได้
ปฏิบัติราชการ
ประโยชน์

สานักปลัด
งานการ
เจ้าหน้าที่

6 โครงการเวทีประชาคม
พนักงานและลูกจ้าง
เทศบาลตาบลจันจว้า

พนักงานมีโอกาสได้แสดง
ความคิดเห็นในการพัฒนา
องค์กร ผู้บริหารนาทัศนคติมา
เป็นแนวทางในการสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

จัดประชุมพนักงานและ
ลูกจ้างพร้อมผู้บริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาลร่วมกัน
ทุกเดือน

100,000

100,000

บุคลากรมีแรงจูงใจใน
100,000 ร้อยละ 80
ของพนักงานได้ การปฏิบัติงานทาให้
องค์กรมีระสิทธิภาพใน
ประโยชน์

สานักปลัด
งานธุรการ

7 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการสารวจและการ
ใช้กล้องสารวจ
8 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฏหมายและ
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ
สารวจและการใช้กล้อง
สารวจ
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
ด้านกฏหมายควบคุม
อาคารให้กับผู้ปฏิบตั ิงาน

จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการสารวจและ
การใช้กล้องสารวจ
จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฏหมายและ
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

9 โครงการแสงธรรมส่องใจ
เทศบาลตาบลจันจว้าส่อง
ทาง

เพื่อสร้างจิตสานึก ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานราชการและป้องกัน
การทุจริตคอรัปชั่น

จัดกิจกรรมให้บุคลากรของ
เทศบาลได้เข้าวัดทาบุญและ
ปฏิบัติธรรมในวันสาคัญทาง
ศาสนา
จัดกิจกรรมฝึกอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงานองค์กร
ที่ประสบความสาเร็จด้าน
บริหารจัดการองค์กร

10 โครงการฝึกอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
และทัศนศึกษาดูงานเพิ่ม การปฏิบตั ิงานราชการ
ประสิทธิภาพการบริหาร และการให้บริการ
จัดการองค์กรแบบบูรณาการ ประชาชน
11 โครงการอบรมตัวแทน
หมู่บา้ นเพื่อร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจการ
จ้างและควบคุมงาน

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ จัดกิจกรรมอบรม
ชุมชน ในการตรวจรับงานจ้าง ตัวแทนหมู่บา้ นเพื่อร่วม
และควบคุม

เป็นคณะกรรมการตรวจ
การจ้างและควบคุมงาน

การบริการประชาชน

-

ผู้ปฏิบัติมีความรู้เกี่ยวกับ
การสารวจและการใช้
กล้องสารวจ

กองช่าง

10,000 ร้อยละ 80 ของ

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เกี่ยวกับกฏหมายและ
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

กองช่าง

20,000 ร้อยละ 80 ของ

พนักงานมีจิตสานึก มี
คุณธรรม จริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน

สานักปลัดงาน
การเจ้าหน้าที่

10,000

-

10,000

10,000

20,000

20,000

300,000

300,000

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมได้
ประโยชน์
ผู้เข้าร่วมอบรมได้
ประโยชน์

ผู้เข้าร่วมอบรมได้
ประโยชน์

300,000 ร้อยละ 80 ของ เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
ผู้เข้าร่วมอบรม การปฏิบัติงานราชการ
และการให้บริการ
ได้ประโยชน์
ประชาชน

10,000

10,000

-

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมได้
ประโยชน์

ชุมชนเกิดความโปร่งใส
ในการตรวจงานจ้างและ
ควบคุมงาน

สานักปลัด
งานการ
เจ้าหน้าที่

กองช่าง

12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
พนักงานสังกัดกองช่าง
พนักงานสังกัดกองช่าง
เทศบาลตาบลจันจว้า
เทศบาลตาบลจันจว้า

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ประโยชน์

เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงานให้บริการ
ประชาชน

กองช่าง

พนักงานมีจิตสานึก มี
คุณธรรม จริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน

สานักปลัด
งานการ
เจ้าหน้าที่

จัดกิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ พนักงาน
สังกัดกองช่างเทศบาล
ตาบลจันจว้า

10,000

10,000

-

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และจิตอาสาให้แก่บุคลากร
ของเทศบาลตาบล จันจว้า

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 80 ของ

14 โครงการทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ในด้าน
มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น การศึกษา ของบุคลากร
ทางการศึกษา

ศึกษาดูงานมหกรรม
การศึกษาท้องถิ่น

50,000

50,000

50,000 ร้อยละ 80 ของ บุคลากรทางการศึกษา
ผู้เข้าร่วมอบรม ได้ปรับเปลี่ยนมุมมองใน
การทางานด้านการศึกษา
ได้ประโยชน์

กอง
การศึกษา/
ร.ร.ท.1
ร.ร.ท.2

15 โครงการเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพและ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิราชการ

เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบตั ิงานราชการ
และการให้บริการ
ประชาชน

จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพิ่ม
ทักษะในการปฏิบัติงาน,และ
การสร้างความประทับใจใน
การบริการประชาชนแก่
บุคลากร

50,000

50,000

50,000 ร้อยละ 80 ของ เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
ผู้เข้าร่วมอบรม การปฏิบัติงานราชการ
และการให้บริการ
ได้ประโยชน์

สานักปลัด
งานการ
เจ้าหน้าที่

16 โครงการพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์กิจการของ
เทศบาล

เพื่อให้ประชาชนในตาบล
จันจว้าได้รับรู้ข่าวสารการ
ดาเนินงานของเทศบาล
อย่างต่อเนื่อง

เพื่อจัดทาวารสารข่าว
ประชาสัมพันธ์รายเดือน/ราย
ไตรมาส, รายงานผลการ
ดาเนินงานประจาปี, วิดิทัศน์
ของเทศบาล

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 80
เทศบาลได้
ประโยชน์

17 โครงการพัฒนาปรับปรุง
บารุงรักษาระบบงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารภายในองค์กร

เพื่อบารุงรักษาระบบเครือข่าย
ที่มีความเร็วเหมาะสม รองรับ
ความต้องการการใช้งาน
เว็บไซต์ของเทศบาลมีความ
ทันสมัยเป็นปัจจุบันและมี
ประสิทธิภาพ

พัฒนาปรับปรุงบารุงรักษา
ระบบงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ภายในองค์กร

30,000

30,000

30,000 ร้อยละ 80พัฒนา เทศบาลมีระบบ
ปรับปรุงบารุงรักษา เครือข่าย
ระบบงานด้าน
อินเตอร์เนตที่มี
เทคโนโลยี
ความเร็ว
สารสนเทศ

13 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การมีระเบียบ
วินัยและจิตสาธารณะ

เพื่อสร้างจิตสานึก ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานราชการและการมี
จิตอาสาต่อส่วนรวม

ผู้เข้าร่วมอบรมได้
ประโยชน์

ประชาชน

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากเทศบาล
อย่างสม่าเสมอและ
ผลงานการปฏิบัติราชการ

สานักปลัด
งานประชา
สัมพันธ์

สานักปลัด
งาน
ประชาสัมพันธ์

จัดกิจกรรมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และแถลงผล
การดาเนินงานประจาปีของ
เทศบาลตาบลจันจว้า

50,000

50,000

50,000 ร้อยละ 80เทศบาล ประชาชนรับทราบข้อมูล

สานักปลัด
งาน
ประชาสัมพันธ์

19 โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน สร้างเสริมประสิทธิภาพการ
การบริหารสถานที่กลางสาหรับ การปฏิบตั ิงาน (อุดหนุน บริหารสถานที่กลางสาหรับ
เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
อาเภอแม่จัน)

45,000

45,000

45,000 ร้อยละ 80
สร้างเสริมพนักงานมี
พนักงานมี
ประสิทธิภาพในการ
ประสิทธิภาพใน ปฏิบตั ิงาน
การปฏิบตั ิงาน

สานักปลัด

20 โครงการปรับปรุงสถานที่
ทางาน และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณสานักงาน
เทศบาลตาบลจันจว้า

50,000

50,000

50,000 ร้อยละ 80 ได้ ประชาชนมีความพึง
ปรับปรุงสถานที่ พอใจในบริการที่ได้รับ
จากเทศบาลตาบลจันจว้า
ทางาน

กองช่าง

18 โครงการจัดทารายงานผล เพื่อเผยแพร่
การดาเนินงานประจาปีของ ประชาสัมพันธ์ผลการ
เทศบาลตาบลจันจว้า
ดาเนินงานของเทศบาล

จัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น
อาเภอแม่จัน

การจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วย
การบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นอาเภอแม่จัน

เพื่อรองรับการบริการ
ประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด

21 โครงการปรับปรุงอาคาร
สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
22 โครงการก่อสร้างห้องเก็บพัสดุ

มีอาคารสานักงานที่มี
ความพร้อมในการ
ปฏิบตั ิงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
ห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การปฏิบตั ิงานราชการ
แผนที่ภาษี และห้องตรวจงาน
และการบริการประชาชน
ของ สตง. จานวน 2 ชั้น

23 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
วัสดุกองการประปา
การปฏิบตั ิงาน

ดาเนินการปรับปรุง
สถานที่ทางาน และ
ปรับปรุงภูมิทศั น์บริเวณ
สานักงานเทศบาลตาบล
จันจว้า
ปรับปรุงอาคาร
สานักงานกองช่าง

100,000

100,000

ก่อสร้างห้องเก็บพัสดุ
ห้องทางานของ
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาษี
และห้องรับรอง แบบ 2
ชั้น จานวน 1 หลัง

100,000

100,000

ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ
กองการประปา

100,000

100,000

จัดทารายงานผล
การดาเนินงาน
ประจาปี

ข่าวสารการดาเนินงาน
ของเทศบาล

100,000

ร้อยละ80ของ มีอาคารสานักงาน
ประชาชนได้ไช้ พร้อม
ประโยชน์
100,000 ร้อยละ80ของ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ประชาชนได้ไช้ ปฏิบัติงานราชการ และ
การบริการประชาชน
ประโยชน์

100,000

เพิ่มประสิทธิภาพใน
ร้อยละ80
อาคารเก็บวัสดุ การฏิบัติงานราชการ
กองการประปา

กองช่าง

กองคลัง

กองช่าง

24 โครงการปรับปรุงศูนย์ซ่อม เพื่อให้บริการกับประชาชนใน ปรับปรุงศูนย์ซ่อมสร้าง
สร้างเทศบาลตาบลจันจว้า พื้นที่ด้านการซ่อมบารุง
เทศบาลตาบลจันจว้า
เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์
(Fix It Center)
(Fix It Center)

100,000

100,000

100,000

ร้อยละ80ของ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ประชาชนได้ไช้ ปฏิบัติงานราชการ และ
การบริการประชาชน
ประโยชน์

กองช่าง

25 โครงการปรับปรุงอาคารโรง เพื่อบารุงรักษา
ปรับปรุงอาคารโรงเก็บ
เก็บพัสดุบริเวณ
เครือ่ งจักรกลของเทศบาล พัสดุบริเวณ
สวนสาธารณะหนองมโนราห์ ตาบลจันจว้า
สวนสาธารณะหนอง
มโนราห์

100,000

100,000

100,000

ร้อยละ80ของ ปฏิบัติงานราชการ และ
ประชาชนได้ไช้ การบริการประชาชน
ประโยชน์

กองช่าง

26 โครงการจัดทาพื้น
ฐานข้อมูลงานโครงสร้าง
พื้นฐาน

เพื่อจัดทาข้อมูล
โครงสร้างพื้นฐาน ในการ
พัฒนาพื้นที่รับผิดชอบของ
เทศบาลตาบลจันจว้า

ได้ข้อมูลพื้นฐานด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ใน
การวางแผนพัฒนา
เทศบาล

10,000

10,000

10,000

ร้อยละ80จัดทา
พื้นฐานข้อมูล
โครงสร้างพื้นฐาน

กองช่าง

27 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานเทศบาล
พนักงานครูลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง

เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบตั ิงานของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล

จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ลูกจ้างเทศบาลตาบล
จันจว้า

การเกษตร และงานด้าน
โครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลฯ

200,000

200,000

ได้ข้อมูลพื้นฐานด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ฒนา
เทศบาล

200,000 ร้อยละ 80 ของผู้ ผู้บริหารและพนักงาน
ประสิทธิภาพในการ
เข้าอบรมได้
ปฏิบัติงาน
ประโยชน์

สานักปลัด

28 โครงการฝึกอบรมช่างชุมชน เพื่อส่งเสริมให้มีช่างชุมชนใน มีตัวแทนช่างของแต่ละ
ด้านงานไฟฟ้า และการโยธา การปฏิบัติงานร่วมกับเทศบาล ชุมชนในการปฏิบตั ิงาน

20,000

20,000

20,000

ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมได้
ประโยชน์

มีตัวแทนช่างของแต่ละ
ชุมชนในการปฏิบัติงาน

กองช่าง

29 โครงการจัดทาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานช่าง เทศบาล
ตาบลจันจว้า

20,000

20,000

20,000

ร้อยละ80จัดทา มีการบริหารจัดการที่ดี
ระบบสารสนเทศ และมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริหารงาน
ช่าง

กองช่าง

เพือเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทางานและการ
บริหารภายในกองช่าง

มีการบริหารจัดการที่ดี
และมีประสิทธิภาพ

30 โครงการพัฒนาและปรับปรุง

เพือเพิ่มประสิทธิภาพใน
ระบบจัดเก็บเอกสารภายในกอง การทางานและการ
ช่าง เทศบาลตาบลจันจว้า
บริหารภายในกองช่าง
31 โครงการพัฒนาคุณภาพ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
และคุณธรรมในการ
การให้บริการด้านการ
ให้บริการประปาและการ จัดเก็บค่าบริการประปา
จัดเก็บรายได้ประปา

มีการบริหารจัดการที่ดี
และมีประสิทธิภาพ

20,000

20,000

20,000

ร้อยละ80ของ
พนักงานได้ไช้
ประโยชน์

จัดกิจกรรมอบรมพัฒนา
คุณภาพและคุณธรรมใน
การให้บริการประปา
และการจัดเก็บรายได้
ประปา

5,000

5,000

5,000

ร้อยละ 80 ของ มีการบริหารจัดการที่ดี
พนักงานประปาได้ และมีประสิทธิภาพใน
ประโยชน์
การปฏิบัติงาน

กองประปา

32 โครงการฝึกอบรมบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บา้ น การดูแลระบบประปาใน
ในเขตเทศบาลตาบลจันจว้า หมู่บา้ น

ฝึกอบรมบุคลากรผู้ดูแล
ระบบประปาหมู่บา้ นใน
เขตเทศบาลตาบล
จันจว้า

10,000

10,000

10,000

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมได้
ประโยชน์

มีการบริหารจัดการที่ดี
และมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

กองประปา

33 โครงการจัดทาระบบ
ฐานข้อมูลระบบท่อจ่าย
น้าประปาในเขตเทศบาล
ตาบลจันจว้า

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดทาฐานข้อมูล
ระบบท่อจ่ายน้าประปา

จัดทาระบบฐานข้อมูลระบบ
ท่อจ่ายน้าประปาในเขต
เทศบาลตาบลจันจว้า

10,000

10,000

10,000

ร้อยละ 80 ของ มีการบริหารจัดการที่ดี
พนักงานผู้ปฏิบัติงาน และมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

กองประปา

34 โครงการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
น้าประปาหมู่บา้ นในเขต ตรวจสอบคุณภาพน้าประปา
ให้ดีขึ้น
เทศบาลตาบลจันจว้า

ตรวจสอบคุณภาพน้าประปา
หมู่บ้านในเขตเทศบาลตาบล
จันจว้า

10,000

10,000

10,000

ร้อยละ80ของ
พนักงานได้ไช้
ประโยชน์

มีการบริหารจัดการที่ดี
และมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

กองประปา

-

100,000

-

ร้อยละ80ของ
พนักงานได้ไช้
ประโยชน์

ประชาชนมีความพึง
พอใจในบริการที่ได้รับ
จากเทศบาล

กองประปา

มีสถานที่ปฏิบัติงานใน
การให้บริการประชาชน

กองช่าง

35 โครงการเชื่อมท่อเมนจาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน เชื่อมท่อเมนจากระบบ
ระบบประปาใหม่เข้าสู่
การผลิตน้าประปาหนอง ประปาใหม่เข้าสู่ระบบจ่าย
น้าประปาหนองเขียว
ระบบจ่ายน้าประปาหนอง เขียว
เขียว
36 โครงการต่อเติมอาคาร
เพื่อมีสถานที่ปฏิบตั ิงาน ต่อเติมอาคารสานักงาน
สานักงานกองช่างเทศบาล ในการให้บริการประชาชน กองช่างเทศบาลตาบลจัน
ตาบลจันจว้า
จว้า

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ80ได้ต่อ

เติมอาคาร
สานักงานกองช่าง

มีการบริหารจัดการที่ดี
และมีประสิทธิภาพ

กองช่าง

37 โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ป้องกัน เพื่อใช้ในกิจการ การปฏิบตั ิงานราชการ
ครุภณ
ั ฑ์ที่จาเป็นต่อการ
ของเทศบาลตาบลจันจว้า และการบริการประชาชน ปฏิบตั ิราชการ

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ร้อยละ80ของ
พนักงานได้ไช้
ประโยชน์

ประชาชนมีความพึง
พอใจในบริการที่ดี

ครุภณ
ั ฑ์ โรงงาน
เลื่อยยนต์
หินเจียมือ
หินเจียแท่น
เลื่อยตัดกิ่งไม้
เครื่องตัดไม้
แม่แรงตะเฆ่ขนาด 5 ตัน
ครุภณ
ั ฑ์ ก่อสร้าง
สว่านแท่นพร้อมอุปกรณ์
บล็อกลมกระแทก
ประแจเลื่อน ขนาด 10 นิ้ว
โซ่ขันกรอง
ปั้มลม
รถตักหน้าขุดหลัง
รอกโซ่แบบโยก
รถบดสั่นสะเทือนแบบเดินตาม
ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
ถังแก๊สพร้อมอุปกรณ์
เครื่องทาน้าน้าร้อนน้าเย็น,คูเลอร์น้าร้อน,น้าเย็น
ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดหญ้าแบบเดินตาม
เครื่องฉีดน้าแรงดันสูง
พัดลมติดพนัง,พัดลมไอน้า

4 เครื่อง
1 ตัว
1 ตัว
2 ชุด
1 ชุด
1 ตัว

สานักปลัด
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 คัน
1 เส้น
1 คัน

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

1 ชุด
2 เครื่อง,3 เครื่อง
3 เครื่อง
3 เครื่อง

กองช่าง
ช่าง/สาสุขฯ/สานักปลัด
ช่าง/สป/สาสุขฯ
กองศึกษา / ประปา

1 เครื่อง
1 เครื่อง
4 เครื่อง,5 เครื่อง

กองศึกษา
สาธารณสุข
สาธารณสุข/สานักปลัด

ทุกกอง

ถังกรองน้าบาดาล
เครื่องทาน้าดื่ม
ครุภณ
ั ฑ์วิทยาศาสตร์
ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์
เครื่องมือตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เครื่องมือตรวจปริมาณออกซิเจนในน้า
เครื่องมือทดสอบคุณภาพน้า
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ชุดเครื่องเสี่ยง ประกอบด้วย -ไมค์ลอย -ตู้ลาโพงพร้อม
อุไม้ปชกรณ์
ักฟิวส์-แอมป์
แรงสูง พร้อมเครื่องเล่น CD
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่อง Scan Allin one
เครื่องปริ้นเตอร์อิค์เจท
จอคอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์แบบฉีดน้าหมึก
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จค่าน้าประปา
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์พร้อมจอ
ทีวี LED 40 นิ้ว
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน (มอก)
โต๊ะทางาน
เก้าอี้ 5 แฉก
เครื่องสแกนนิ้วมือ

1 ถัง
2 เครื่อง

ประปา
ร.ร.เทศบาล 1

2 ชุด
1 เครื่อง
1 ชุด
1 ชุด

กองช่าง/สาสุขฯ
กองช่าง
สาธารณสุข
ประปา

2 ชุด
1 ชุด

กองช่าง/สานักปลัด
กองช่าง

10 เครื่อง
5 เครื่อง
3 เครื่อง

สานักปลัด.3 /ศึกษา 5 /กองช่าง 1/ สาสุข1
สป.2/คลัง2/ช่าง1
ช่าง1 /คลัง1 /สป1

1 เครื่อง
1 เครื่อง
3 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง

กองช่าง
สานักปลัด
กองคลัง 1/สานักปลัด.2
สาธารณสุข
ประปา

1 ตัว
1 เครื่อง
2 เครื่อง

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด/ศึกษา

17 ตู้
16 ตัว
16 ตัว
3 เครื่อง

ช่าง 4 /สป 2 /สาสุขฯ 2 /ศึกษา 2 /คลัง 7
สป. 2/ช่าง 3 /สาสุข2 /ศพด.5 /คลัง4
สป. 2/ช่าง 3 /สาสุข2 /ศพด.5 /คลัง4
สานักปลัด

ชุดรับแขก
เครื่องโทรสาร,โทรศัพท์
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทยี ู
โต๊ะประชุม(ขาว)
เก้าอี้ประชุม(นวม)
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
เครื่องเคลือบบัตร
ชั้นวางหนังสือ 4 ชั้น
เครื่องพิมพ์ดีด 15 นิ้ว
ตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อมอุปกรณ์
ตู้กระจกบานเลื่อน
โต๊ะนักเรียน
เก้าอี้นักเรียน
เครื่องเจาะกระดาษ ขนาดใหญ่
ตู้ล็อกเกอร์
โต๊ะ/เก้าอี้โรงอาหาร
เครื่องพิมพ์ดีดสาเนาระบบดิจิตอล
ครุภณ
ั ฑ์ดนตรี
เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต (มาตรฐาน สพฐ)
ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
รถแทรคเตอร์ฟาร์มพร้อมอุปกรณ์
เครื่องพ่นหมอกควัน
เครื่องพ่นยาชนิดมือโยก
รถตัดหญ้าชนิดมีคนนั่ง
รถจักรกลการเกษตร(รถอีแต๋น)
มอเตอร์สูบน้า ปั๊มน้า
เครื่องสูบน้าบาดาลแบบจุ่ม(ซับเมิร์สซิเบิ้ล)
ครุภณ
ั ฑ์สารวจ
เทปวัดระยะ 50 เมตร

1 ชุด
2 เครื่อง,10 เครื่อง
10 ตัว
26 ตัว
20 ตัว

สานักปลัด
สานักปลัด
สป. 2/ช่าง 2 /สาสุข2 /ศึกษา 4/สานักปลัด
สานักปลัด 20 /ศึกษา 6
สานักปลัด

1 ตัว
4 ตัว
1 ตัว
1 ชุด
11 ตัว
100 ตัว
100 ตัว
1 ตัว
2 ตู้
20 ตัว
1 เครื่อง

ศึกษา
ศึกษา
ศึกษา
สานักปลัด
ศึกษา 3/ คลัง 4/ประปา 4
ศึกษา/ร.ร.ทต.1,ร.ร.ทต.2
ศึกษา/ร.ร.ทต.1,ร.ร.ทต.2
สานักปลัด
ศึกษา
ศึกษา /ร.ร.ทต.2
สาธารณสุขฯ

1 ชุด

ศึกษา /ร.ร.ทต.2

1 คัน
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 คัน
1 เครื่อง
1 เครื่อง

กองช่าง
สาธารณสุข
กองช่าง
กองช่าง
ประปา
ประปา
ประปา

2 เส้น

กองช่าง/กองคลัง

เทปวัดระยะ 100 เมตร
ครุภณ
ั ฑ์การแพทย์
เครื่องวัดความดันแบบอัตโนมัต
เครื่องชั่งน้าหนักพร้อมที่วดั ส่วนสูง

2 เส้น

กองช่าง/กองคลัง

1 เครื่อง
1 เครื่อง

สาธารณสุข
สาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุกดีเซล
1 คัน
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)
2 คัน
รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 2 คัน
รถนั่งส่วนกลาง
1 คัน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ
5.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการบริหารการคลัง
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลผลิตของโครงการ
2559
2560
2561
(บาท)
10,000

(บาท)
10,000

(บาท)
10,000

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้เทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น จัดกิจกรรมเพิ่ม
อย่างต่อเนื่องทุกปีและมีการ ประสิทธิภาพในการ
ในการจัดเก็บภาษี
จัดเก็บรายได้อย่างเป็นธรรม
จัดเก็บภาษีและพัฒนา
ถูกต้องครบถ้วน
รายได้

10,000

10,000

3 โครงการปรับปรุงข้อมูลใน เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีระบบ ดาเนินการปรับปรุงข้อมูลใน
การจัดทาแผนที่ภาษีและ
การจัดทาแผนที่ภาษีและ ที่แน่นอนและสามารถ
ตรวจสอบได้
ทะเบียนทรัพย์สิน
ทะเบียนทรัพย์สิน

10,000

10,000

1 โครงการจัดทาแผ่นพับ
ป้ายประชาสัมพันธ์การ
ชาระภาษีทกุ ประเภท

เพื่อจัดทาแผ่นพับ ป้าย
จัดทาแผ่นพับ ป้าย
ประชาสัมพันธ์การชาระภาษี ประชาสัมพันธ์การชาระ
เพื่อจูงใจให้กับประชาชนผู้เสีย
ภาษีทกุ ประเภท
ภาษีให้เสียภาษีตามกาหนด
และเพิ่มมากขึ้น

สานักปลัด
ศึกษา 2
สาธารณสุข
สานักปลัด

ตัวชี้วัด (KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่รบั ผิดชอบ

ร้อยละ80ของ จัดเก็บภาษีได้มากขึ้น
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

กองคลัง

10,000

ร้อยละ80ของ จัดเก็บภาษีได้มากขึ้น
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

กองคลัง

10,000

ร้อยละ80ของ จัดเก็บภาษีได้อย่าง
ประชาชนได้รับ ถูกต้อง แม่นยา
ประโยชน์

กองคลัง

4 โครงการคืนภาษีสู่ประชาชน เพื่อเป็นการตอบแทนและจูงใจ จัดกิจกรรมตอบแทนและจูง

10,000

10,000

10,000

ร้อยละ80ของ จัดเก็บภาษีได้มากขึ้น
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

กองคลัง

5 โครงการจัดอบรมการ
เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มองค์กร
จัดทาบัญชีให้กลุ่มองค์กร อาชีพและประชาชนมีการ
อาชีพและประชาชนทั่วไป จัดทาระบบบัญชีที่ถูกต้อง
ตรวจสอบได้

จัดกิจกรรมฝึกอบรมการ
จัดทาบัญชีให้แก่กลุ่ม
องค์กรอาชีพ, ผู้นา
ชุมชนและประชาชนที่
สนใจ

10,000

10,000

10,000

ร้อยละ80ของ กลุ่มองค์กรอาชีพ
ประชาชนได้รับ และประชาชน
ประโยชน์ สามารถจัดทาบัญชี
ได้ถูกต้อง

กองคลัง

6 โครงการฝึกอบรมสัมนา
ผู้ปฏิบตั ิงานด้านการเงิน
การคลัง พัสดุ และ
งบประมาณด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์(E-LAAS)

ฝึกอบรมสัมนา
ผู้ปฏิบตั ิงานด้านการเงิน
การคลัง พัสดุ และ
งบประมาณด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์(E-LAAS)

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ80ของ พนักงานเทศบาลมี
พนักงานได้รับ ประสิทธิภาพและ
ประโยชน์ ประสิทธิผลในการ
ปฏิบตั ิงาน

กองคลัง

ให้กับประชาชนผู้เสียภาษีให้
เสียภาษีตามกาหนดและเพิ่ม
มากขึ้น

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการ
ปฏิบตั ิงานด้านการเงิน
การคลัง พัสดุ และ
งบประมาณด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์(E-LAAS)

ใจให้ประชาชนมาชาระภาษี
เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ยุ6.ทยุธศาสตร์
การพั
ฒนาองค์
วนท้องถิและสิ
่นในเขตพื
่จังหวั
ดเชียเงราย
: ยุรทณ์ธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาค้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ทธศาสตร์
การพั
ฒนาทรักรปกรองส่
พยากรธรรมชาติ
่งแวดล้้นอทีมสู
่ระบบนิ
วศน์สมบู
6.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รบั
2559
2560
2561

1 โครงการจัดงานวันพื้นที่ชุ่ม เพื่อสร้างจิตสานึกให้แก่
น้าโลก
ประชาชนในการฟื้นฟู
อนุรักษ์ทรัพยากรธร
มชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้าโลก
ให้ประชาชนในพื้นที่มี
ส่วนร่วม

2 โครงการรักโลกร่วมใจรักษ์ เพื่อสร้างจิตสานึกให้แก่
สิ่งแวดล้อม : เนื่องในวัน ประชาชนในการฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

จัดกิจกรรมรณรงค์การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนื่องใน
วันสิ่งแวดล้อมชาติ และวัน
สิ่งแวดล้อมโลก

(บาท)
10,000

(บาท)
10,000

(บาท)
10,000

ตัวชี้วัด (KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่รบั ผิดชอบ

ร้อยละ 80 ประชาชนมีส่วนร่วมใน
ของประชาชนได้ การฟื้นฟูอนุรักษ์
ใช้ประโยชน์ ทรัพยากร ธรรมชาติและ

สานักปลัด
งานส่งเสริม
การเกษตร

ร้อยละ 80 ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่
ของประชาชนได้ น่าอยู่ ปัญหามลพิษลดลง
ใช้ประโยชน์

สานักปลัด
งานส่งเสริม
การเกษตร

สิ่งแวดล้อม

10,000

10,000

10,000

เพื่อสร้างจิตสานึกให้แก่
ประชาชนในการฟื้นฟูอนุรักษ์
ทรัพยากรธรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
โครงการปลูกหญ้าแฝกตาม เพื่อสร้างจิตสานึกให้แก่
ประชาชนในการฟื้นฟูอนุรักษ์
แนวพระราชดาริ
ทรัพยากรธรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

3 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติสวนสาธารณะ
4

5 โครงการปิดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชดาริ
(สร้างฝาย
ชะลอ
น้า)

จัดกิจกรรมให้ประชาชนใน
ตาบลจันจว้าร่วมกันปลูกป่า
บริเวณสวนสาธารณะ

10,000

10,000

จัดกิจกรรมปลูกหญ้า
แฝกในพื้นที่ปา่ ชุมชน
ตาบลจันจว้าและตาบล
จันจว้าใต้

10,000

10,000

เพื่อสร้างจิตสานึกให้แก่
จัดกิจกรรมให้ประชาชน
ประชาชนในการฟื้นฟูอนุรักษ์ ในตาบลจันจว้าร่วมกัน
ทรัพยากรธรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

30,000

30,000

10,000

ร้อยละ 80 ประชาชนมีส่วนร่วมใน สานักปลัด
ของประชาชนได้ การฟื้นฟูอนุรักษ์
งานเกษตร
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
ใช้ประโยชน์

สิ่งแวดล้อม
10,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีส่วนร่วมใน สานักปลัด
ของประชาชนได้ การฟื้นฟูอนุรักษ์
งานเกษตร
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
ใช้ประโยชน์
สิ่งแวดล้อม

30,000

ร้อยละ 80 ประชาชนมีส่วนร่วมใน สานักปลัด
ของประชาชนได้ การฟื้นฟูอนุรักษ์
งานเกษตร
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
ใช้ประโยชน์
สิ่งแวดล้อม

6 โครงการรังวัดสอบเขตที่ดิน เพื่อป้องกันการบุกรุก
และออกหนังสือสาคัญ
พื้นที่สาธารณะในเขต
สาหรับที่หลวง
เทศบาลตาบลจันจว้า

ดาเนินการรังวัดสอบเขต
ที่ดินและออกหนังสือ
สาคัญสาหรับที่หลวง

100,000

100,000

100,000

ร้อยละ 80 ป้องกันการบุกรุกพื้นที่
ของประชาชนได้ สาธารณะจากประชาชน
ใช้ประโยชน์ และบุคคลทั่วไป

สานักปลัด
งานนิติการ

7 โครงการจัดทาค่าพิกัดแนว เพื่อจัดทาข้อมูลแนวเขต
เขตการปกครองท้องถิ่น
เทศบาลตาบลจันจว้า ที่
เทศบาลตาบลจันจว้า
ชัดเจน และป้องการบุก
รุกพื้นที่

จัดทาข้อมูลแนวเขต
เทศบาลตาบลจันจว้า ที่
ชัดเจน และป้องการบุก
รุกพื้นที่

50,000

50,000

50,000

ร้อยละ 80 มีข้ออมูลแนวเขต
ของประชาชนได้ เทศบาลตาบลจันจว้า ที่
ใช้ประโยชน์ ชัดเจน และป้องการบุก

กองช่าง

เพื่อให้สถานที่จัดกิจกรรมของ ดาเนินการปรับปรุง สวนป่า
ลูกเสือในหมู่บ้านมีความ
ชุมชน (ค่ายลูกเสือ) บ้านป่า
สวยงาม เป็นระเบียบ
สักหลวง

5,000

5,000

5,000

ร้อยละ 80 ของ มีสถานที่จัดกิจกรรมลุก
ประชาชนได้ใช้ เสือในหมู่บ้านที่เป็น
ประโยชน์
สัดส่วน

สานักปลัด
งานเกษตร
และกองช่าง

จัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแล
ต้นไม้บริเวณบ่อน้ากว้าง
(หนองมโนราห์) บ้านป่าสัก
หลวง

5,000

5,000

5,000

ร้อยละ 80 ประชาชนมีส่วนร่วมใน
ของประชาชนได้ การฟื้นฟูอนุรักษ์
ใช้ประโยชน์ ทรัพยากร ธรรมชาติและ

8 โครงการปรับปรุง สวนป่า
ชุมชน (ค่ายลูกเสือ) บ้าน
ป่าสักหลวง
9 โครงการสนับสนุนดูแล
ต้นไม้บริเวณบ่อน้ากว้าง
(หนองมโนราห์) บ้านป่า
สักหลวง

เพื่อดูแลรักษาต้นไม้
บริเวณบ่อน้ากว้างและ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับ
พื้นที่สาธารณะ

รุกพื้นที่

สิ่งแวดล้อม

สานักปลัด
งานเกษตร
และกองช่าง

10 โครงการอบรมแกนนาใน
การป้องกันแก้ไขปัญหา
หมอกควัน

เพื่อลดปัญหาการเกิด
หมอกควันภายในพื้นที่

จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่
และเฝ้าระวังการเผาป่าและ
ผลผลิตทางเกษตรร่วมกับ
ชุมชน

30,000

30,000

11 โครงการพัฒนาพื้นที่เวียง
หนองหล่ม

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมและพัฒนาให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยว

จัดกิจกรรมพัฒนา
ปรับปรุงเวียงหนองหล่ม
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติ

200,000

200,000

12 โครงการประเทศสีเขียว
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั

เพื่ออนุรักษ์
จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ ดูแลต้นไม้ ในเขต
สิ่งแวดล้อม
เทศบาลตาบลจันจว้า

50,000

13 โครงการพัฒนาพื้นที่
สาธารณะเวียงหนองหล่ม
บริเวณหนองมโนราห์
(Zone1) เพื่อเป็นศูนย์
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว การศึกษาเรียนรู้
เกี่ยวกับชุมชน เทศบาล
ตาบลจันจว้า และเวียง
หนองหล่ม

เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม,โบราณสถาน
โบราณวัตถุ พัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

พัฒนาพื้นที่สาธารณะเวียง
หนองหล่ม บริเวณหนอง
มโนราห์(Zone1) เพื่อเป็น
ศูนย์ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว การศึกษาเรียนรู้
เกี่ยวกับชุมชน เทศบาล
ตาบลจันจว้า และเวียงหนอง
หล่ม

30,000

200,000

ร้อยละ 80 เพื่อลดปัญหาการ
ของประชาชนได้ เกิดหมอกควัน
ใช้ประโยชน์ ภายในพื้นที่
ร้อยละ 80 ประชาชนมีส่วนร่วมใน
ของประชาชนได้ การฟื้นฟูอนุรักษ์
ใช้ประโยชน์ ทรัพยากร ธรรมชาติและ

กองสาธารณสุข

กองช่าง

สิ่งแวดล้อม

50,000

50,000

ร้อยละ 80 ประชาชนมีส่วนร่วมใน กองช่าง
กรมทรัพยากรน้า
ของประชาชนได้ การฟื้นฟูอนุรักษ์
ใช้ประโยชน์ ทรัพยากร ธรรมชาติและ ฯ กรมศิลปากรฯ
สิ่งแวดล้อม

1,000,000

1,000,000

1,000,000

การกีฬาและ
การท่องเที่ยวฯ
กรมส่งเสริมฯ

ร้อยละ 80 ประชาชนมีส่วนร่วม กองช่าง
ของประชาชนได้ ในการฟื้นฟูอนุรักษ์ กรมทรัพยากรน้า
ใช้ประโยชน์ ทรัพยากร ธรรมชาติ ฯ กรมศิลปากรฯ
การกีฬาและ
และสิ่งแวดล้อม
การท่องเที่ยวฯ
กรมส่งเสริมฯ

เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม,โบราณสถาน
โบราณวัตถุพฒ
ั นาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

พัฒนาเวียงหนองหล่มเขต
พื้นที่บ้านป่าสักหลวง
(Zone2) เพื่อเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระบบนิเวศวิทยา

1,000,000

15 โครงการพัฒนาเวียงหนองหล่ม เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์
บริเวณปางควายบ้านป่าสักหลวง สิ่งแวดล้อม,โบราณสถาน
(Zone3)เป็นแหล่งการศึกษา
โบราณวัตถุพฒ
ั นาเป็น
เรียนรู้การดารงชีวิตของควาย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
และวิถีการดารงชีวิตความ

พัฒนาเวียงหนองหล่ม
บริเวณปางควายบ้านป่าสัก
หลวง(Zone3) เป็นแหล่ง
การศึกษาเรียนรู้การ
ดารงชีวิตของควายและวิถี
การดารงชีวิตความเป็นอยู่
ของผู้เลี้ยงควาย, เพื่อเป็น
แหล่งการเรียนรู้ความ
หลากหลายทางชีวภาพใน
ระบบนิเวศวิทยา

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ร้อยละ 80 มีศูนย์การเรียนรู้และ
ของประชาชนได้ ประชาสัมพันธ์การ
ใช้ประโยชน์ ท่องท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์

กองช่าง
กรมทรัพยากรน้า
ฯ กรมศิลปากรฯ
การกีฬาและ
การท่องเที่ยวฯ
กรมส่งเสริมฯ

พัฒนาเวียงหนองหล่ม
16 โครงการพัฒนาเวียงหนองหล่ม เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์
1,000,000
บริเวณปางควายบ้านต้นยาง
บริ
เ
วณปางควายบ้
า
นต้
น
ยาง
สิ่งแวดล้อม,โบราณสถาน
(Zone4)เป็นแหล่งการศึกษา
(Zone4) เป็นแหล่งการศึกษา
โบราณวัตถุพฒ
ั นาเป็น
เรียนรู้การดารงชีวิตของควาย
เรียนรู้การดารงชีวิตของ
แหล่
ง
ท่
อ
งเที
่
ย
วเชิ
ง
อนุ
ร
ก
ั
ษ์
และวิถีการดารงชีวิตความ
ควายและวิถีการดารงชีวิต

1,000,000

1,000,000

ร้อยละ 80 มีศูนย์การเรียนรู้และ
ของประชาชนได ประชาสัมพันธ์การ
ใช้ประโยชน์ ท่องท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์

กองช่าง
กรมทรัพยากรน้า
ฯ กรมศิลปากรฯ
การกีฬาและ
การท่องเที่ยวฯ
กรมส่งเสริมฯ

14 โครงการพัฒนาเวียงหนอง
หล่มเขตพื้นที่บา้ นป่าสัก
หลวง(Zone2)เพื่อเป็น
แหล่งการเรียนรู้ความ
หลากหลายทางชีวภาพใน
ระบบนิเวศวิทยา

เป็นอยู่ของผู้เลี้ยงควาย,เพื่อเป็น
แหล่งการเรียนรู้ความ
หลากหลายทางชีวภาพในระบบ
นิเวศวิทยา

เป็นอยู่ของผู้เลี้ยงควาย,เพื่อเป็น
แหล่งการเรียนรู้ความ
หลากหลายทางชีวภาพในระบบ
นิเวศวิทยา

ความเป็นอยู่ของผู้เลี้ยงควาย,
เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในระบบนิเวศวิทยา

1,000,000

1,000,000

ร้อยละ 80 ประชาชนมีส่วนร่วมใน กองช่าง
กรมทรัพยากรน้า
ของประชาชนได้ การฟื้นฟูอนุรักษ์
ใช้ประโยชน์ ทรัพยากร ธรรมชาติและ ฯ กรมศิลปากรฯ
สิ่งแวดล้อม

การกีฬาและ
การท่องเที่ยวฯ
กรมส่งเสริมฯ

17 โครงการพัฒนาเวียงหนอง
หล่มบริเวณปางควายบ้าน
ห้วยน้าราก เป็นแหล่ง
การศึกษาเรียนรู้การ
ดารงชีวติ ของควายและวิถี
การดารงชีวติ ความเป็นอยู่
ของผู้เลี้ยงควาย,เพื่อเป็น
แหล่งการเรียนรู้ความ
หลากหลายทางชีวภาพใน
ระบบนิเวศวิทยา

พัฒนาเวียงหนองหล่ม
เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์
1,000,000
บริ
เ
วณปางควายบ้
า
นห้
ว
ยน้
า
สิ่งแวดล้อม,โบราณสถาน
ราก เป็นแหล่งการศึกษา
โบราณวัตถุพฒ
ั นาเป็น
เรียนรู้การดารงชีวิตของ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ควายและวิถีการดารงชีวิต

พัฒนาเวียงหนองหล่ม
บริเวณวัดป่าหมากหน่อ
(Zone5) เป็นแหล่งรวบรวม
โบราณวัตถุเพื่อศึกษาเรียนรู้
เชิงประวัติศาสตร์, เพื่อเป็น
แหล่งการเรียนรู้ความ
หลากหลายทางชีวภาพใน
ระบบนิเวศวิทยา

19 โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์ เพื่อปรับปรุงภูมิทศั น์
ปรับปรุงภูมิทศั น์บริเวณ
บริเวณสวนสาธารณะเฉลิม บริเวณสวนสาธารณะ
สวนสาธารณะเฉลิมพระ
พระเกียรติฯ หนองมโนราห์ เฉลิมพระเกียรติฯ หนอง เกียรติฯ หนองมโนราห์
มโนราห์
20 โครงการจัดหาพันธุป์ ลา
เพื่อปล่อยในแหล่งน้า
ธรรมชาติ

1,000,000

ร้อยละ 80 มีศูนย์การเรียนรู้และ
ของประชาชนได ประชาสัมพันธ์การ
ใช้ประโยชน์ ท่องท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์

กองช่าง
กรมทรัพยากรน้า
ฯ กรมศิลปากรฯ
การกีฬาและ
การท่องเที่ยวฯ
กรมส่งเสริมฯ

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ร้อยละ 80 มีศูนย์การเรียนรู้และ
ของประชาชนได้ ประชาสัมพันธ์การ
ใช้ประโยชน์ ท่องท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์

กองช่าง
กรมทรัพยากรน้า
ฯ กรมศิลปากรฯ
การกีฬาและ
การท่องเที่ยวฯ
กรมส่งเสริมฯ

-

10,000

-

ร้อยละ 80 สวนสาธารณะฯ มีความ
ของประชาชนได้ เรียบร้อยสวยงาม พร้อม
ใช้ประโยชน์ ให้บริการแก่ประชาชนใน

กองช่าง

ความเป็นอยู่ของผู้เลี้ยงควาย,
เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในระบบนิเวศวิทยา

18 โครงการพัฒนาเวียงหนองหล่ม เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์
บริเวณวัดป่าหมากหน่อ(Zone5) สิ่งแวดล้อม,โบราณสถาน
เป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุ
โบราณวัตถุพฒ
ั นาเป็น
เพื่อศึกษาเรียนรู้เชิง
ประวัติศาสตร์,เพื่อเป็นแหล่งการ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เรียนรู้ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระบบนิเวศวิทยา

1,000,000

เพื่อเพิ่มพันธุป์ ลาในแหล่ง จัดหาพันธุป์ ลาเพื่อปล่อย
น้าธรรมชาติให้อุดม
ในแหล่งน้าธรรมชาติ
สมบูรณ์

โอกาสต่างๆ

5,000

5,000

5,000

ร้อยละ 80 มีพนั ธุป์ ลาในแหล่ง
ของประชาชนได้ น้าธรรมชาติ
ใช้ประโยชน์

สานักปลัด

21 โครงการเยาวชนอาสา
พัฒนาสิ่งแวดล้อม

เพื่อปลูกจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ

จัดกิจกรรมให้เยาวชนได้
ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

10,000

10,000

10,000

ร้อยละ 80 เยาวชนมีจิตสานึกใน กองการศึกษา
ของประชาชนได การอนุรักษ์ธรรมชาติ
ใช้ประโยชน์ และสิ่งแวดล้อม

22 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม
เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่
ภายในชุ
ม
ชนให้
ม
ค
ี
วามสวยงาม
พื้นที่สาธารณะเทศบาล
สาธารณะเทศบาลตาบล
เป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่
ตาบลจันจว้า(ปลูกป่า)
จันจว้า(ปลูกป่า)

100,000

100,000

100,000

ร้อยละ 80 สภาพแวดล้อมภายใน
ของประชาชนได้ ชุมชนให้มีความสวยงาม
ใช้ประโยชน์ เป็นระเบียบเรียบร้อยน่า

23 โครงการกบคืนนา ปลาคืน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการ
ทุ่ง
เลี้ยงสัตว์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
24 โครงการธนาคารอาหาร
เพื่อสร้างแหล่งธนาคาร
โปรตีนจากปลาประจาชุมชน พ่อแม่พนั ธุส์ ัตว์น้าใน
รูปแบบเลียนแบบ
ธรรมชาติ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

จัดกิจกรรมร่วมเลี้ยง
สัตว์และฟื้นฟูแหล่งน้า
ธรรมชาติ
ธนาคารอาหารโปรตีน
จากปลาประจาชุมชน

สานักปลัด

อยู่

ร้อยละ 80
ของประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
ร้อยละ 80
ของประชาชนได้
ใช้ประโยชน์

อนุรักษ์แหล่งน้า
ธรรมชาติให้อุดม
สมบูรณ์
อนุรักษ์แหล่งน้า
ธรรมชาติให้อุดม
สมบูรณ์

สานักปลัด
งานเกษตร
สานักปลัด
งานเกษตร

25 โครงการปลูกต้นไม้รอบ
เวียงหนองหล่ม

เพื่อฟื้นฟูปา่ ให้อุดม
จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
สมบูรณ์และสร้างแหล่งกัก รอบเวียงหนองหล่ม
เก็บคาร์บอน ลดโลกร้อน
ครบวงจร

100,000

-

-

ร้อยละ 80 อนุรักษ์ปา่ ไม้
ของประชาชนได้ ธรรมชาติให้อุดม
ใช้ประโยชน์ สมบูรณ์

สานักปลัด
งานเกษตร

26 โครงการจัดกิจกรรมวัน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์
และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ

10,000

-

-

ร้อยละ 80 ประชาชนในพื้นที่ได้
ของประชาชนได้ อนุรักษ์ทรัพยากร
ใช้ประโยชน์ ธรรม ชาติ

สาธารณสุขฯ

10,000

-

-

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนในพื้นที่ได้
ประชาชนเข้าร่วม อนุรักษ์ทรัพยากร
กิจกรรมได้ใช้
ธรรม ชาติ
ประโยชน์

สานักปลัด

27 โครงการอนุรักษ์พนั ธุพ์ ชื
เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม จัดกิจกรรมอนุรักษ์พนั ธุ์
และสัตว์ทอ้ งถิ่นเวียงหนอง และอนุรักษ์
พืชและสัตว์ทอ้ งถิ่นเวียง
หล่ม
ทรัพยากรธรรมชาติ
หนองหล่ม

จัดฝึกอบรมศึกษาและ
วิจัยระบบนิเวศน์เวียง
หนองหล่ม

10,000

-

-

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมได้ใช้
ประโยชน์

ปรับภูมิทศั น์เกาะกลาง
ถนน(Landmark) บ้าน
ห้วยน้าราก หมู่ 4 ถึง หมู่
9 ต.จันจว้า

300,000

300,000

-

ร้อยละ 80 ของ สร้างเอกลักษณ์ลักษณะ
โดดเด่นในการพัฒนาเพื่อ
ประชาชนได้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขต
ประโยชน์

สานักปลัด

30 โครงการพัฒนาปางควาย เพื่อพัฒนาปางควายให้
บ้าน
ต้นยาง หมู่ 7 เป็นแหล่งท่องเที่ยวใน
ต.จันจว้า
ชุมชนและอนุรักษ์การ
เลี้ยงควาย

พัฒนาปางควายบ้าน ต้น
ยาง หมู่ 7 ต.จันจว้า

20,000

-

-

ร้อยละ 80 ของผู้ ประชาชนมีรายได้
เลี้ยงควายได้
จากแหล่งท่องเที่ยว
ประโยชน์
ปางควาย

สานักปลัด

31 โครงการพัฒนาปางควาย เพื่อพัฒนาปางควายให้
บ้าน ป่าสักหลวง หมู่ 1 เป็นแหล่งท่องเที่ยวใน
ต.จันจว้าใต้
ชุมชนและอนุรักษ์การ
เลี้ยงควาย

พัฒนาปางควายบ้าน ป่า
สักหลวง หมู่.1
ต.จันจว้าใต้

20,000

-

-

ร้อยละ 80 ของผู้ ประชาชนมีรายได้
เลี้ยงควายได้
จากแหล่งท่องเที่ยว
ประโยชน์
ปางควาย

สานักปลัด

-

-

ร้อยละ 80 ของผู้ ประชาชนมีความรู้
เข้ารับอบรมได้ จากการเลี้ยงสัตว์ โค
ประโยชน์
,กระบือ

สานักปลัด

28 โครงการศึกษาและวิจัย
เพื่อศึกษาธรรมชาติให้
ระบบนิเวศน์เวียงหนองหล่ม เกิดความสมดุลระหว่าง
ระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อมภายนอก
29 โครงการปรับภูมิทศั น์เกาะ
กลางถนน(Landmark)
บ้านห้วยน้าราก หมู่ 4 ถึง
หมู่ 9 ต.จันจว้า

เพื่อสร้างเอกลักษณ์เน้น
จุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็น
ลักษณะโดดเด่นในการพัฒนา
เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขต
เทศบาล

32 โครงการอบรมการเลี้ยงสัตว์ เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการ อบรมการเลี้ยงสัตว์
โค , กระบือ
เลี้ยงสัตว์ โค,กระบือ
โค , กระบือ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์สมบูรณ์
6.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รบั

ประชาชนในพื้นที่ได้
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรม ชาติ

สานักปลัด

เทศบาล

10,000

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่รบั ผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมการ
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อนุรักษ์ เชิงนิเวศน์และอนุรักษ์วถิ ี
ธรรมชาติเชื่อมโยงวิถีชีวติ
ชีวติ ดั้งเดิมของชุมชน
ชุมชน

จัดกิจกรรมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์โปรแกรมนา
เที่ยวเชิงนิเวศน์ ชื่นชม
ธรรมชาติและวิถีของชุมชน

20,000

20,000

20,000

ร้อยละ 80 ประชาชนมีงานทา มี
สานักปลัดงาน
รายได้
แหล่
ง
ท่
อ
งเที
ย
่
ว
ของประชาชนได้
ปชส.
เป็นที่รู้จัก ชุมชนมีความ
ใช้ประโยชน์
มั่นคงทางเศรษฐกิจ

2 โครงการฝึกอบรมและให้
ความรู้อาสาสมัคร
มัคคุเทศก์ชุมชน

เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ จัดกิจกรรมฝึกอบรมการเป็น
แหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น มัคคุเทศก์และให้แก่เด็กและ
และการเป็นไกด์นาเที่ยว เยาวชน

20,000

20,000

20,000

ร้อยละ 80 เด็กและเยาวชนได้
สานักปลัด
ความรู
แ
้
หล่
ง
ท่
อ
งเที
ย
่
ว
ของประชาชนได้
สมาคมคนยอง
ท้องถิ่นสามารถนาเที่ยวได้
ใช้ประโยชน์
งานปชส.

3 โครงการมหกรรมวันดูนก
นานาชนิด ณ เวียงหนอง
หล่ม

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน จัดกิจกรรมดูนก นานา
พื้นที่ในระบบเชิงนิเวศน์และ ชนิด ณ เวียงหนองหล่ม
เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติให้มี
ความอุดมสมบูรณ์
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมเผยแพร่
ภายในตาบลจันจว้าให้ ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว และส่งเสริมการ
เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
ท่องเที่ยวภายในพื้นที่

20,000

20,000

20,000

ร้อยละ 80 ประชาชนได้อนุรักษ์
ของประชาชนได้ ธรรมชาติและส่งเสริม
ใช้ประโยชน์ การท่องเที่ยวในพืน้ ที่

20,000

20,000

20,000

ร้อยละ 80 ประชาชนมีงานทา มี
สานักปลัด
ของประชาชนได้ รายได้ แหล่งท่องเที่ยว งาน ปชส.
ใช้ประโยชน์ เป็นที่รู้จัก ชุมชนมีความ

จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวใน
พื้นที่เวียงหนองหล่มในระบบ
เชิงนิเวศน์และเป็นการ
อนุรักษ์ธรรมชาติให้มีความ
อุดมสมบูรณ์

20,000

4 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยวและแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น
5 โครงการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวพื้นที่ชุ่มน้าเวียง
หนองหล่มอย่างยั่งยืน

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในพื้นที่เวียงหนองหล่มใน
ระบบเชิงนิเวศน์และเป็น
การอนุรักษ์ธรรมชาติให้มี
ความอุดมสมบูรณ์

มั่นคงทางเศรษฐกิจ

20,000

20,000

ร้อยละ 80 ประชาชนมีงานทา มี
สานักปลัด
ของประชาชนได้ รายได้ แหล่งท่องเที่ยว งาน ปชส.
ใช้ประโยชน์ เป็นที่รู้จัก ชุมชนมีความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ

6 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูล
ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว ชุมชน สร้างงาน สร้าง
ข่าวสารการท่องเที่ยว
รายได้ให้แก่ประชาชน
ให้แก่นักท่องเที่ยว
และท้องถิ่น

20,000

7 โครงการอบรมรวมพลจิต
อาสาในชุมชน

10,000

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี จัดกิจกรรมบาเพ็ญ
จิตอาสา
ประโยชน์ในที่สาธารณะ

สานักปลัด
งาน ปชส.

20,000

20,000

ร้อยละ 80 ประชาชนมีงานทา มี
สานักปลัด
รายได้
แหล่
ง
ท่
อ
งเที
ย
่
ว
ของประชาชนได้
งาน ปชส.
เป็นที่รู้จัก ชุมชนมีความ
ใช้ประโยชน์
มั่นคงทางเศรษฐกิจ

10,000

10,000

ร้อยละ 80 ประชาชนมีจิตสานึก สานักปลัด
ของประชาชนได้ ในการอาสาบริการ งาน ปชส.
ใช้ประโยชน์

8 โครงการถนนดอกไม้
สวยงามในเขตเทศบาล
ตาบลจันจว้า

เพื่อส่งเสริมให้มีถนน
จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
สวยงามและพัฒนาเป็น และดอกไม้ตามถนนมใน
แหล่งท่องเที่ยวในเขต
เขตเทศบาลตาบลจันจว้า
เทศบาลตาบล จันจว้า

100,000

100,000

100,000

ร้อยละ 80 ถนนในพื้นที่เทศบาล
ของประชาชนได้ ตาบลจันจว้ามีความ
ใช้ประโยชน์ สวยงาม

สานักปลัด
กองช่าง
สาธารณสุขฯ
งาน ปชส.

9 โครงการประกวดหมู่บา้ น
พัฒนา ตัวอย่าง

เพื่อส่งเสริมให้แต่ละ
จัดกิจกรรมประกวดของ
หมู่บา้ นดึงจุดเด่นของ
ดีแต่ละหมู่บา้ น
ตนเองมาพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวระดับชุมชน

100,000

100,000

100,000

ร้อยละ 80 สามารถดึงอัตลักษณ์ของ สานักปลัด
ของประชาชนได้ หมู่บ้านมาเป็นจุดขาย งาน ปชส.
ใช้ประโยชน์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ระดับชุมชนได้

10 โครงการสารวจและจัดทา
แหล่งท่องเที่ยวเวียงหนอง
หล่ม

เพื่อสาสรวจแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่เวียง
หนองหล่ม

จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวใน
พื้นที่เวียงหนองหล่มในระบบ
เชิงนิเวศน์และเป็นการ
อนุรักษ์ธรรมชาติให้มีความ
อุดมสมบูรณ์

10,000

-

-

ร้อยละ 80
มีแหล่งท่องเที่ยว
ของประชาชนได้ เพิม่ ขึ้นในพื้นที่เวียง
ใช้ประโยชน์
หนองหล่ม

11 โครงการอบรมการประมง
พื้นบ้าน

เพื่อการทาประมงยังชีพ
หรือประมงขนาดเล็ก
อย่างถูกวิธี

จัดกิจกรรมอบรมการ
ประมงพื้นบ้าน

10,000

-

-

ร้อยละ80 ของ
ประชาชน ที่เข้า
ร่วมอบรมได้ใช้
ประโยชน์

12 โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยววัดป่าหมากหน่อ
บ้านห้วยน้าราก หมู่ 9
ต.จันจว้า

เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับ
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบล
จันจว้า เกี่ยวกับการพัฒนา
เวียงหนองหล่มให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์พื้นที่เวียงหนองหล่มให้
สวยงามดึงดูดนักท่องเที่ยว
รองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่
เพื่อสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเวียงหนองหล่ม
ให้กับประชาชนชาวในพื้นที่
เทศบาลตาบลจันจว้า

ก่อสร้างล้านจอดรถ
ก่อสร้างวงเวียนพญนาค
ก่อสร้างตลาดน้า
ก่อสร้างศูนย์
ประชาสัมพันธ์
นักท่องเที่ยว

-

10,000,000

-

ร้อยละ 80 ของ มีแหล่งท่องเที่ยว
สานักปลัด
ประชาชนได้ใช้ ประชาชนมีรายได้ งาน ปชส.
ประโยชน์
เพิม่ จากการบริการ
ด้านท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลตาบลจันจว้า

สานักปลัด
งาน ปชส.

สามารถทาการประมง
สานักปลัด
พื้นบ้านอย่างถูกต้องเพื่อ งาน เกษตร
อนุรักษ์สัตว์น้าในแหล่ง
หนองน้า

13 โครงการก่อสร้างหอดูนก
และจุดชมทิวทัศน์บริเวณ
เวียงหนองหล่ม

เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ก่อสร้างหอดูนกและจุดชม
ในชุมชนและดึงดูด
ทิวทัศน์บริเวณเวียงหนองหล่ม
นักท่องเที่ยวในการชมนก
นานาชนิด

-

200,000

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวปาง
ควาย บ้านห้วยน้าราก หมู่ 9
ต.จันจว้า

-

1,000,000

14 โครงการพัฒนาแหล่ง
เพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวปางควาย บ้าน ท่องเที่ยวในชุมชน
ห้วยน้าราก หมู่ 9 ต.จันจว้า

-

1,000,000 ร้อยละ80ของ

นักท่องเที่ยว
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์สมบูรณ์
6.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล มลพิษ และการบาบัดน้าเสีย
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รบั
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อลดมลภาวะที่เป็นพิษ อบรมประชานชนในเขต
50,000
50,000
50,000
เทศบาลให้
เ
ป็
น
ต้
น
แบบ
สาหรับใช้ในครัวเรือน
และลดโลกร้อน และมี
ครัวเรือนต้นแบบในการ ครัวเรือนในการผลิตก๊าซ
ชีวภาพอย่างน้อย 5 แห่ง
ผลิตก๊าซชีวภาพ
2 โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์
บ่อบาบัดน้าเสียและศูนย์
ออกกาลังกาย

เพื่อปรับปรุงภูมิทศั น์
ปรับปรุงภูมิทศั น์บอ่
บริเวณบ่อบาบัดน้าเสีย บาบัดน้าเสียและศูนย์
และศูนย์ออกกาลังกายให้ ออกกาลังกาย
เป็นสถานที่พกั ผ่อนหย่อน
ใจ

100,000

3 โครงการผลิตน้าหมัก
จุลินทรีย์จากขยะอินทรีย์

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ จัดกิจกรรมฝึกอบรม รณรงค์
กาจัดขยะและลดปริมาณขยะ การนาขยะสดมาทาปุ๋ยหมัก
ภายในชุมชนโดยให้ประชาชน ชีวภาพใช้ในการเกษตร
มีส่วนร่วม

30,000

100,000

ร้อยละ80ของ
นักท่องเที่ยว
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

100,000

ตัวชี้วัด (KPI)

มีจุดชมทิวทัศน์และหอดู
นกบริเวณเวียงหนองหล่ม

กองช่าง

มีแหล่งท่องเที่ยว
ประชาชนมีรายได้เพิ่ม
จากการบริการด้าน
ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
ตาบลจันจว้า

ทต.จันจว้า กรม
ส่งเสริมฯ กรม
ทรัพยากรน้าทาง
หลวงชนบท

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รบั ที่รบั ผิดชอบ

ร้อยละ 80 -ได้หมู่บ้านต้นแบบใน กองสาธารณสุข
ของประชาชนได้ การผลิตก๊าซชีวภาพใน
ใช้ประโยชน์ ครัวเรือนและลดปริมาณ
ก๊าซพิษในเขตเทศบาล
ตาบลจันจว้า

ร้อยละ 80 สามารถบาบัดน้าเสียได้
ของประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้ประโยชน์ ประชาชนมีสถานที

กองสาธารณสุข

ร้อยละ 80 ปริมาณขยะภายใน
ของประชาชนได ครัวเรือนและชุมชนลดลง
ใช้ประโยชน์ ชุมชนมีสภาพแวดล้อม

สานักปลัด

พักผ่อนหย่อนใจหรือเป็น
สถานที่ออกกาลังกายได้

30,000

30,000

ที่น่าอยู่

4 โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์ เพื่อพัฒนาเส้นทางให้เป็น ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าวัด
ป่าหมากหน่อบ้านห้วยน้าราก
ทางเข้าวัดป่าหมากหน่อ
แหล่งท่องเที่ยว
ม.4,5,9 ต.จันจว้า
บ้านห้วยน้าราก ม.4,5,9 ต.
จันจว้า

100,000

100,000

50,000

30,000

1,000,000

100,000

ร้อยละ 80 อนุรักษ์แหล่งน้า
ของประชาชนได้ ธรรมชาติและแหล่ง
ใช้ประโยชน์ ท่องเที่ยวในท้องถิ่น

กองช่าง

30,000

ร้อยละ 80 สภาพแวดล้อม
ของประชาชนได้ ภายในชุมชนมีความ
ใช้ประโยชน์ สวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร้อยน่าอยู่

กองช่าง

1,000,000

1,000,000

ร้อยละ 80 อนุรักษ์แหล่งน้า
ของประชาชนได้ ธรรมชาติและแหล่ง
ใช้ประโยชน์ ท่องเที่ยวในท้องถิ่น

กองช่าง

5 โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์
ถนนสายหลักสองข้างทาง
และเกาะกลางถนน
พหลโยธิน

เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม
ภายในชุมชนให้มีความ
สวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร้อยน่าอยู่

ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสาย
หลักสองข้างทางและเกาะ
กลางถนนพหลโยธิน ในเขต
เทศบาลตาบล
จันจว้า

6 โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์
และฟื้นฟูหนองเขียว

เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้า
ธรรมชาติและปรับภูมิ
ทัศน์หนองเขียวให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว

ปรับปรุงภูมิทศั น์และ
ฟื้นฟูหนองเขียว

7 โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์
หนองหล่มบริเวณวัดทศ
พลญาณฯ บ้านห้วยน้าราก
ม.4

เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้า
ธรรมชาติและปรับภูมิ
ทัศน์หนองหล่มให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว

ดาเนินการกาจัดวัชพืชหนอง
หล่มบริเวณวัดทศพลญาณฯ
บ้านห้วยน้าราก ม.4

100,000

100,000

100,000

ร้อยละ 80 อนุรักษ์แหล่งน้า
ของประชาชนได้ ธรรมชาติและแหล่ง
ใช้ประโยชน์ ท่องเที่ยวในท้องถิ่น

กองช่าง

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม
เกาะกลางถนนตั้งแต่บ้านหนอง ภายในชุมชนให้มีความ
ครก หมู่ 6 ต.จันจว้าใต้ อาเภอ
สวยงามเป็นระเบียบ
แม่จัน เชื่อมถึงบ้านป่าแดด หมู่
4 ตาบลป่าสัก อาเภอเชียงแสน เรียบร้อยน่าอยู่

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะ
กลางถนนตั้งแต่บ้านหนอง
ครก หมู่ 6 ต.จันจว้าใต้
อาเภอแม่จัน เชื่อมถึงบ้าน
ป่าแดด หมู่ 4 ตาบลป่าสัก
อาเภอเชียงแสน

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ร้อยละ 80 สภาพแวดล้อม
ของประชาชนได้ ภายในชุมชนให้มี
ใช้ประโยชน์ ความสวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร้อยน่า
อยู่

กองช่าง/อบจ/

9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการขยะมูลฝอยโดย
การมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ชุมชนแบบบูรณาการ

การจัดการขยะมูลฝอยโดย
การมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ชุมชนแบบบูรณาการ ทั้งหมด
23 หมู่บ้าน

10,000

10,000

10,000

ร้อยละ 80 ปริมาณขยะมูลฝอย
ของประชาชนได้ ลดลง และประชาชน
ใช้ประโยชน์ มีรายได้เพิ่มขึ้น

สาธารณสุข

เพื่อลดปริมาณขยะมูล
ฝอยและบูรณาการ
จัดการขยะมูลฝอยให้เกิด
ความยั่งยืน

10 โครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบ
ขยะมูลฝอยแบบถูกหลัก เพื่อให้มีบอ่ ฝังกลบขยะ
มูลฝอยถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล
สุขาภิบาล
11 โครงการปลูกต้นไม้บริเวณ
บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยของ
เทศบาล
12 โครงการปรับปรุงระบบ
บาบัดน้าเสียเทศบาลตาบล
จันจว้า
13 โครงการจัดทาสถานที่พกั
ขยะอันตราย บริเวณบ่อฝัง
กลบขยะมูลฝอยเทศบาล
ตาบลจันจว้า

เพื่อป้องกันทัศนะอุจาด
และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะ
มูลฝอยแบบถูกหลัก
สุขาภิบาล

ปลูกต้นไม้บริเวณบ่อฝัง
กลบขยะมูลฝอยของ
เทศบาล
เพื่อปรับปรุงระบบบาบัด ปรับปรุงระบบบาบัดน้า
น้าเสียแบบบึงประดิษฐ์ เสียเทศบาลตาบล
จันจว้า
จัดทาสถานที่พักขยะอันตราย
เพื่อเก็บรวบรวมขยะ
บรเวณบ่อฝังกลบขยะมูล
อันตรายจากชุมชนเพื่อ
ฝอยเทศบาลตาบลจันจว้า
นาไปกาจัดอย่างถูกวิธี

-

100,000

-

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

-

-

300,000

ร้อยละ 80 ขยะมูลฝอยในพื้นที่ กองสาธารณสุข
ของประชาชนได้ ได้รับการกาจัดอย่าง
ใช้ประโยชน์ ถูกหลักสุขาภิบาล
ร้อยละ 80
ของประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
ร้อยละ 80
ของประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

มีพื้นที่เขียวเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข

สามารถบาบัดน้าเสีย กองสาธารณสุข
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ประชาชนได้รับ
กองสาธารณสุข
บริการด้าน
สาธารณสุขอย่างทั่วถึง

