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ประกาศเทศบาลตาบลจันจว้า
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61– ๒๕64)
--------------------------------------------------ตามที่ เทศบาลตาบล จันจว้า ได้ จัดทาร่าง แผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ.๒๕ 61 – ๒๕64)
โดยผ่านการประชาคมเทศบาลตาบลจันจว้า และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบล
จันจว้า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลจันจว้า ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม
2559 นั้น
อาศัยอานาจตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 หมวด 3 ข้อ 17 (4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนั้น จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ ปี
(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕9

(นายบรรจง ยางยืน)
นายกเทศมนตรีตาบลจันจว้า

คำนำ
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กาหนดว่า “แผนพัฒนา” หมายความว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ของท้องถิ่นและ “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่กาหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และ
กลยุทธศาสตร์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมี
ลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละ
ปีซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยคานึงถึงภารกิจอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่เพื่อ
เป็นเครื่องมือช่วยให้เทศบาลตาบลจันจว้ากาหนดทิศทางการพัฒนาให้มีการใช้ทรัพยากรการบริหาร
ของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนสาธารณะชนและส่วนรวมอย่าง
คุ้มค่าโดยสามารถนาโครงการ /กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปจัดทาเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายได้อย่างรอบคอบเหมาะสมสอดคล้องตรงกับสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนและ
ชุมชน
เทศบาลตาบลจันจว้า จึงได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ
นี้ขึ้น ซึ่งถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 17 โดยผ่านกระบวนการจัดทาประชาคมท้องถิ่นและ
ขั้นตอนการจัดทาแผน โดยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลจันจว้าและ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลจันจว้า พิจารณาและเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) ตลอดจนคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) ฉบับนี้จะได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา การปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหา
รวมทั้งเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสม โดยนาโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ไป
จัดทางบประมาณตามปีที่กาหนดไว้ตรงตามเป้าหมายและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ตาบลจันจว้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อไป
งานนโยบายและแผน
สานักปลัดเทศบาลตาบลจันจว้า
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ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
******************
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของตาบลจันจว้า
ประวัติความเป็นมา“จันจว้า” เป็นภาษาท้องถิ่นล้านนา มีความหมายว่า “แม่น้าจันไหลมาแล้ว
ซึมแทรกหรือกระจายหายไปในบริเวณดังกล่าว ”เทศบาลต้าบลจันจว้าแต่เดิมเป็นต้าบลเดียว ชื่อ “ต้าบลจันจว้า ”
เป็นเขตการปกครองของสุขาภิบาล ต่อมาแบ่งเขตเป็น 2 ต้าบล คือต้าบลจันจว้าและต้าบลจันจว้าใต้ ได้รับการ
เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต้าบลตาม พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็น
เทศบาลต้าบล พ.ศ. 2542 ซึ่งประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9ก ลงวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อ 25 พฤษภาคม 2542
พื้นที่เขตเทศบาลต้าบลจันจว้าแบ่งตามลักษณะภูมิประเทศ ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ด้าน
ทิศตะวันออก ของถนนพหลโยธินแม่จัน – เชียงแสน ตลอดแนวลักษณะเป็นเนินเขา 11 มีแหล่งน้้าธรรมชาติ
หลายแห่ง พื้นที่ส่วนนี้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นเมืองโบราณ คือเมืองโยนก (เมืองหนองหล่ม) ซึ่งมีเนื้อที่
อยู่ในเขตต้าบลจันจว้าตลอดแนวเขตมีโบราณสถาน เช่น วัดพระธาตุดอยกู่แก้ว วัดป่าหมากหน่อ หลักฐานวัด
เก่ารอบหนองหล่ม มีคูเมืองบริเวณบ้านป่าสักหลวง หนองไคร้ ราษฎรมีพื้นเพเดิมมาจากจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดล้าพูน และจังหวัดทางภาคเหนือ เนื่องจากเห็นว่าพื้นที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ จึงอพยพมาตั้งถิ่นฐาน
อยู่จนถึงปัจจุบัน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตร ตามลักษณะพื้นที่คือท้าไร่ในพื้นที่สูง ท้านาพื้นที่ราบ ส่วนที่
2 ด้านทิศตะวันตก ของถนนพหลโยธิน สายแม่จัน–เชียงแสน เป็นที่ราบลุ่มเนื้อที่ส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้าน มีแม่น้าจัน
และแม่น้าค้าไหลผ่าน ราษฎรเกือบทั้งหมดมีอาชีพท้านามีพื้นเพส่วนใหญ่มาจากจังหวัดล้าพูน จังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดทางภาคเหนือ
เทศบาลตาบลจันจว้ามีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านสันธาตุ ต้า บลแม่ค้า อ้า เภอแม่จัน บ้านด้ายและบ้านศรีบุญยืน ต้าบลศรีดอนมูล
อ้า เภอเชียงแสน ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 บ้านหัวฝาย ตั้งริมฝั่งแม่น้าค้าและถือแม่น้าค้า และแนวแบ่งเขตต้าบล
และต้าบลศรีดอนมูลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และมีแนวเขตทางทิศใต้จดหลักเขตที่ 1 ที่บ้านห้วยน้้าราก
หมู่ 1 ซึ่งเป็นแนวเขต ต้าบลป่าสัก อ้าเภอเชียงแสน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับต้าบลท่าข้าวเปลือก อ้าเภอแม่จัน นับจากเขตที่ 2 ที่บ้านห้วยน้้าราก หมู่ 9 ถึง
เส้นแบ่งเขตต้าบลท่าข้าวเปลือกเป็นหลัก ถึงหลักเขตที่ 3 ที่บ้านป่าถ่อน ต้าบลจันจว้าใต้
ทิศใต้ ติดต่อกับบ้านป่าส้าน บ้านหัวรินค้าและบ้านสันหลวงใต้ ต้า บลจอมสวรรค์หรือนับจากหลักแนว
เขตที่ 3 และแบ่งเส้นแนวเขตที่ ต้าบลจอมสวรรค์ ซึ่งเป็นหลักไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปจรดหลักเขตที่ 4
บ้านหนองครก ต้าบลจันจว้าใต้
ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านม่วงค้า ต้าบลแม่ค้า ซึ่งถือแม่น้าค้าและเส้นแบ่งต้าบลเป็นหลักไปบรรจบหลัก
เขตที่ 1

การเดินทาง
เทศบาลต้าบลจันจว้า ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอ้าเภอแม่จัน 12 กิโลเมตร บนทางหลวงจังหวัด
หมายเลข 1016 (แม่จัน - เชียงแสน) ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 873 กิโลเมตร ห่างจากชายแดน
ประเทศลาวประมาณ 19 กิโลเมตร ห่างจากประเทศพม่าบริเวณสามเหลี่ยมทองค้า 30 กิโลเมตร
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
เทศบาลต้าบลจันจว้าตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้าทางด้านตะวันออกของอ้าเภอแม่จัน ด้วยสภาพ
ภูมิประเทศแบ่งออก 2 ส่วน ส้าคัญคือ
1.2.1 ที่ราบลุ่มแม่น้าค้า และแม่น้าจันสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินตะกอนแม่น้าของแม่น้าค้าซึ่ง
ไหลผ่านทางทิศเหนือและแม่น้าจันที่ไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่ ในฤดูฝนจะมีน้าหลากท่วมรวมเนื้อที่ร้อยละ 90
ของพื้นที่เขตเทศบาล
1.2.2 เนินเขาและที่ลาดเชิงเขาสภาพภูมิประเทศเป็นเนินเขาเตี้ย มีความสูงจากระดับน้้าทะเล
ปานกลางไม่เกิน 200 เมตร กระจายตัวเป็นบริเวณกว้างทางด้านทิศใต้ของพื้นที่รวมเนื้อที่เป็นร้อยละ 10 ของ
พื้นที่เทศบาล
1.3 สภาพภูมิอากาศ
เป็นแบบมรสุมเขตร้อน แบ่งแยกได้ 3 ฤดู
-ฤดูฝน ฝนจะตก
ชุกตลอดฤดูกาล โดยปริมาณฝนตกมากที่สุดในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน
-ฤดูหนาว จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด โดยจะเริ่มต้นฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน
–
กุมภาพันธ์ และอากาศจะหนาวเย็นมากที่สุดปลายเดือนธันวาคม – มกราคม
- ฤดูร้อน อากาศจะร้อนจัดมากในตอนกลางวัน จะเริ่มประมาณกลางเดือนมีนาคม
– พฤษภาคม และ
ช่วงที่ร้อนที่สุดคือ เดือนเมษายน
1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะของดินจะมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงต่้า ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนเหมาะในการท้านาและ
การเพาะปลูกท้าการเกษตร
1.5 ลักษณะของแหล่งน้า
ลักษณะของแหล่งน้้าเป็นแหล่งน้้าธรรมชาติใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
ลักษณะของไม้และป่าไม้เป็นป่าชุมชนขนาดเล็กเป็นป่าผลัดใบผสมมีลักษณะเป็นป่าโปร่งและมี
ไม้ไผ่ชนิดต่างๆขึ้นอยู่กระจัดกระจายทั่วไปพื้นที่ดินเป็นดินร่วน
2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
เนื้อที่พื้นที่ของเทศบาลต้าบลจันจว้าประมาณ 128 ตารางกิโลเมตร หรือ 80,000 ไร่
การตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน รูปแบบดั้งเดิมประชาชนนิยมตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่บริเวณใกล้ที่ราบลุ่มมีแนวแม่น้าล้า
คลองไหลผ่าน ซึ่งสะดวกต่อการประกอบอาชีพการเกษตรกรรม การตั้งบ้านเรือนจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มการ

เดินทางไปมาหาสู่ด้วยเท้าสะดวก ส่วนในปัจจุบันการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนเปลี่ยนไปเล็กน้อย การตั้งบ้านเรือน
แบบเดิมยังคงอยู่ แต่ประชาชนวัยท้างานนิยมตั้งบ้านเรือนบริเวณติดกับถนนมากขึ้น ซึ่งสะดวกต่อการคมนาคม
ติดต่อสื่อสาร หรือการเดินทางไปประกอบอาชีพยังบริเวณอื่น โดยทางรถจักรยานจักรยานยนต์หรือแม้กระทั่ง
รถยนต์
มีพื้นที่ครอบคลุม 2 ต้าบล 23 หมู่บ้าน คือ
ตาบลจันจว้ามี 11 หมู่บ้าน ได้แก่ ตาบลจันจว้าใต้มี 12 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 บ้านป่าสักหลวง
หมู่ที่ 2 บ้านทรายมูล หมุ่ที่ 2 บ้านป่าสักหลวง
หมู่ที่ 3 บ้านแม่ค้าน้้าลัด หมู่ที่ 3 บ้านป่าบงหลวง
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยน้้าราก หมู่ที่ 4 บ้านกิ่วพร้าว
หมู่ที่ 5 บ้านห้วยน้้าราก หมู่ที่ 5 บ้านหนองปึ๋ง
หมู่ที่ 6 บ้านดง หมู่ที่ 6 บ้านหนองครก
หมู่ที่ 7 บ้านต้นยาง หมู่ที่ 7 บ้านม่วงหมู่สี
หมู่ที่ 8 บ้านหนองร่อง หมู่ที่ 8 บ้านป่ากุ๊ก
หมู่ที่ 9 บ้านห้วยน้้าราก หมู่ที่ 9 บ้านแม่ค้าฝั่งหมิ่น
หมู่ที่ 10 บ้านสันนาหนองบัว หมู่ที่ 10 บ้านสันหลวง
หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวหัวฝาย หมู่ที่ 11 บ้านป่าถ่อน
หมูท่ ี่ 12 บ้านสันทางหลวง
จานวนพื้นที่ที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลจันจว้า
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จานวนพื้นที่อยู่ หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จานวนพื้นที่
อาศัย/ไร่
อยู่อาศัย/ไร่
1 บ้านใหม่
50
1 บ้านป่าสักหลวง
60
2 บ้านทรายมูล
35
2 บ้านป่าสักหลวง
45
3 บ้านแม่ค้าน้้าลัด
20
3 บ้านป่าบงหลวง
30
4 บ้านห้วยน้้าราก
60
4 บ้านกิ่วพร้าว
50
5 บ้านห้วยน้้าราก
50
5 บ้านหนองปึ๋ง
30
6 บ้านดง
20
6 บ้านหนองครก
35
7 บ้านต้นยาง
50
7 บ้านม่วงหมูสี
25
8 บ้านหนองร่อง
20
8 บ้านป่ากุ๊ก
20
9 บ้านห้วยน้้าราก
50
9 บ้านแม่ค้าฝั่งหมิ่น
55
10 บ้านสันนาหนองบัว
50
10 บ้านสันหลวง
45
11 บ้านหัวฝาย
15
11 บ้านป่าถ่อน
18
12 บ้านสันทางหลวง
27

โครงสร้างส่วนราชการภายใน
ของเทศบาลตาบล จันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
แผนผังการบริหารของเทศบาลตาบลจันจว้า
เทศบาล

คณะผู้บริหาร

สภาเทศบาล

ปลัดเทศบาล
ตรวจสอบภายใน

ส้านักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองสาธารณสุข
ฯ

ฝ่ายนิติบัญญัติ
สภาเทศบาล ประกอบด้วย
ประธานสภาเทศบาล
1 คน
รองประธานสภาเทศบาล
1 คน
เลขานุการสภาเทศบาล
1 คน
สมาชิกสภาเทศบาล
10 คน
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

1
2
1
1

คน
คน
คน
คน

กองการศึกษา

กองการประปา

ปลัดเทศบาลตาบล
รองปลัดเทศบาลตาบล
๑. สานักปลัดเทศบาล
๑.1 ฝ่ายอานวยการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานงบประมาณ
- งานนิติการ
๑.2 ฝ่ายปกครอง
- งานทะเบียนราษฎร
- งานทะเบียนพาณิชย์
- งานรักษาความสงบ
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. กองคลัง
๒.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานการเงินและบัญชี
- งานสถิติและระเบียบการคลัง
- งานธุรการ
๓. กองช่าง
๓.๑ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรม
- งานควบคุมอาคารและผังเมือง

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๔.๑ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานรักษาความสะอาด
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข
- งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
- งานธุรการ

๑.3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานพัฒนาชุมชน
- งานวิชาการเกษตร
- งานสวัสดิการและสังคม
- งานกิจการสภา

๒.2 ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานพัฒนารายได้และผลประโยชน์
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

๓.2 ฝ่ายการโยธา
- งานสาธารณูปโภค
- งานสวนสาธารณะ
- งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
- งานศูนย์เครื่องจักรกล
- งานธุรการ
๔.2 ฝ่ายบริการสาธารณสุข
- งานสัตวแพทย์
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- งานเผยแพร่และฝึกอบรม

๕. กองการศึกษา
๕.๑ ฝ่ายบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมคุณภาพ และมาตรฐาน
หลักสูตร
- งานโรงเรียนและการศึกษาปฐมวัย
- งานการเจ้าหน้าที่
- หน่วยศึกษานิเทศก์
๕.3 ฝ่ายแผนงานและโครงการ
- งานธุรการ
- งานงบประมาณ
- งานแผนและโครงการ
6. กองการประปา
6.๑ ฝ่ายผลิตและบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานประปา 6)
- งานผลิตและบริการ
- งานติดตัง้ และซ่อมบารุง
- งานการเงินและบัญชี
- งานธุรการ

๕.2 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานห้องสมุด
- งานส่งเสริมศาสนา ประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรม

7. หน่วยตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน

บุคลากรของเทศบาลตาบลจันจว้า
ให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลและรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลราชการประจ้าของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอ้านาจหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายก้าหนดหรือ
ตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายก้าหนดและมีอัตราก้าลัง 13 4 คน
ดังนี้
พนักงานเทศบาล
38
คน
ลูกจ้างประจ้า
4 คน
พนักงานตามภารกิจ
53 คน
พนักงานทั่วไป
14 คน
พนักงานครูเทศบาล
25 คน
รวม
134 คน

2.2 การเลือกตั้ง
สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
การเลือกตั้งที่ผ่านมา
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2555
จ้านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
12,062 คน
จ้านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
8,926 คน คิดเป็นร้อยละ 74.00 เปอร์เซ็นต์
บัตรดี
จ้านวน 8,563 บัตร คิดเป็นร้อยละ 95.93 เปอร์เซ็นต์
บัตรเสีย
จ้านวน 224 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.51 เปอร์เซ็นต์
บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จ้านวน 139 บัตร คิดเป็นร้อยละ 1.56 เปอร์เซ็นต์
เขต 1 ตาบลจันจว้า
เขต 2 ตาบลจันจว้าใต้
ชาย 2,700 คน
ชาย 2,963 คน
หญิง 3,114 คน
หญิง 3,285 คน
รวม 5,814 คน รวม
6,248 คน
3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
ประชากรในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลจันจว้า (ข้อมูลจากสานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลจันจว้า
ณ 30 กันยายน 2559)
จานวนประชากร มีประชากรทั้งสิ้นจ้านวน 15,068 คน และมีจ้านวนครัวเรือน 5,806 ครัวเรือน
ตาบลจันจว้า มี 7,106 คน 2,655 ครัวเรือน แยกเป็น ชาย 3,357 คน หญิง 3,749 คน
ตาบลจันจว้าใต้ มี 7,962 คน 3,253 ครัวเรือน แยกเป็น ชาย 3,806 คน หญิง 4,156 คน
ตาบลจันจว้า
ชื่อหมู่บ้าน
ครัวเรือน ชาย
หญิง
รวม
หมายเหตุ
บ้านใหม่
267
269
338
607 เป็นครัวเรือนที่อยู่ในทะเบียน
บ้านทรายมูล
176
184
236
420 บ้านกลาง จ้านวน 12
บ้านแม่ค้าน้้าลัด
251
278
302
580 ครัวเรือน จ้านวน 541 คน
บ้านห้วยน้้าราก
490
599
695
1294
บ้านห้วยน้้าราก
474
561
596
1157
บ้านดง
156
198
202
400
บ้านต้นยาง
228
329
328
657
บ้านหนองร่อง
88
105
115
220
บ้านห้วยน้้าราก
272
313
354
667
บ้านสันนาหนองบัว
186
175
228
403
บ้านหัวฝาย
79
92
68
160
รวม
2,667 3,103 3,462 6,565

ตาบลจันจว้าใต้
ชื่อหมู่บ้าน
บ้านป่าสักหลวง
บ้านป่าสักหลวง
บ้านป่าบงหลวง
บ้านกิ่วพร้าว
บ้านหนองปึ๋ง
บ้านหนองครก
บ้านม่วงหมูสี
บ้านป่ากุ๊ก
บ้านแม่ค้าฝั่งหมิ่น
บ้านสันหลวง
บ้านป่าถ่อน
บ้านสันทางหลวง
รวม

ครัวเรือน
422
433
350
529
283
291
110
116
252
171
114
187
3,258

3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
ตาบลจันจว้า
ช่วงอายุ เพศชาย เพศหญิง
(ปี)
(คน)
(คน)
0-1ปี
41
39
2-14 ปี
400
371
15-19 ปี
160
143
20-24 ปี
230
192
25-29 ปี
221
232
30-34 ปี
210
215
35-39 ปี
183
217
40-44 ปี
191
221
45-49 ปี
264
320
50-54 ปี
346
413
55-59 ปี
323
407
60-64 ปี
269
361
65-69 ปี
179
210

ชาย
479
445
435
599
350
325
131
112
316
230
143
222
3,787

รวม
80
771
303
422
453
425
400
412
584
759
730
630
389

หญิง
513
549
479
612
374
387
130
128
339
241
168
226
4,146

รวม
992
994
914
1211
724
712
261
240
655
471
311
448
7,933

ช่วงอายุ
(ปี)
0-1ปี
2-14 ปี
15-19 ปี
20-24 ปี
25-29 ปี
30-34 ปี
35-39 ปี
40-44 ปี
45-49 ปี
50-54 ปี
55-59 ปี
60-64 ปี
65-69 ปี

หมายเหตุ
เป็นครัวเรือนที่อยู่ในทะเบียน
บ้านกลาง จ้านวน 29
ครัวเรือน จ้านวน 29 คน

ตาบลจันจว้าใต้
เพศชาย เพศหญิง
(คน)
(คน)
48
66
475
459
194
183
256
254
260
259
272
262
240
230
231
250
263
340
414
501
375
405
300
336
183
212

รวม
114
934
377
510
519
534
470
490
603
915
780
636
395

70-74 ปี
75-79 ปี
80-84 ปี
85-89 ปี
90 ปีขึ้นไป

93
78
68
44
22

115
93
82
45
28

208
171
150
89
50

ประวัติผู้ดารงตาแหน่งนายกเทศมนตรีตาบลจันจว้า
นายสงคราม ทองแสน วันที่ 25 พฤษภาคม
นายสมบัติ ไชยสาร วันที่ 9 ธันวาคม
นายวาร
ภิระบรรณ วันที่ 16 พฤษภาคม
นายบรรจง ยางยืน
วันที่ 4 กุมภาพันธ์
นายทนงศักดิ์ ทองแสน วันที่ 9 เมษายน
นายบรรจง ยางยืน
วันที่ 28 เมษายน

70-74 ปี
75-79 ปี
80-84 ปี
85-89 ปี
90 ปีขึ้นไป

2542
2542
2546
2547
2551
2555

ประวัติผู้ดารงตาแหน่งปลัดเทศบาลตาบลจันจว้า
นายคนองพล เพ็ชรรื่น
วันที่ 1 กันยายน
นายณรงค์ ปล้องมาก วันที่ 2 ตุลาคม
นายประสงค์ เมืองมูล
วันที่ 11 พฤศจิกายน
นายสาธิต แก้วรากมุข วันที่ 3 ตุลาคม
ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี วันที่ 1 มิถุนายน

ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง

2540
2543
2546
2548
2551

119
71
55
28
12

135
109
68
49
14

7 ตุลาคม
20 พฤษภาคม
2 พฤศจิกายน
3 กุมภาพันธ์
15 มีนาคม
ปัจจุบัน

ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง

1 ตุลาคม
10 พฤศจิกายน
2 ตุลาคม
31 พฤษภาคม
ปัจจุบัน

254
180
123
77
26

2542
2546
2547
2551
2555

2543
2546
2548
2551

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา จ้านวน 9 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ้านวน 1 แห่ง และศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียน จ้านวน 2 แห่ง รวมเป็น 12 แห่ง ดังต่อไปนี้
4.1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลจันจว้า

อนุบาลห้องแรกรับ จ้านวน
6 คน
เตรียมอนุบาล 1 จ้านวน
21 คน
เตรียมอนุบาล 2 จ้านวน
19 คน
เตรียมอนุบาล 3 จ้านวน
21 คน
เตรียมอนุบาล 4 จ้านวน
22 คน
รวมนักเรียนทั้งหมด จ้านวน 89 คน
ครู/บุคลากรการศึกษา จ้านวน 13 คน

4.1.2 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านต้นยาง)

นักเรียนชาย จ้านวน
นักเรียนหญิง จ้านวน
รวมนักเรียนทั้งหมด จ้านวน
ครู/บุคลากรการศึกษา จ้านวน

136 คน
109 คน
245 คน
24 คน

4.1.3 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านใหม่ฯ) นักเรียนชาย จ้านวน
107 คน
นักเรียนหญิง จ้านวน
118 คน
รวมนักเรียนทั้งหมด จ้านวน
225 คน
ครู/บุคลากรการศึกษา จ้านวน 22 คน
4.1.4 โรงเรียนบ้านป่าบง

นักเรียนชาย
จ้านวน 27 คน
นักเรียนหญิง
จ้านวน 30 คน
รวมนักเรียนทั้งหมด จ้านวน 57
คน
ครู/บุคลากรการศึกษา จ้านวน 7 คน

4.1.5 โรงเรียนบ้านแม่คาฝั่งหมิ่น

นักเรียนชาย
จ้านวน 12
นักเรียนหญิง
จ้านวน 19
รวมนักเรียนทั้งหมด จ้านวน 31
ครู/บุคลากรการศึกษา จ้านวน 5

4.1.6 โรงเรียนอนุบาลจันจว้าใต้

นักเรียนชาย
จ้านวน 44 คน
นักเรียนหญิง
จ้านวน 34 คน
รวมนักเรียนทั้งหมด จ้านวน 77
คน
ครู/บุคลากรการศึกษา จ้านวน 9 คน

4.1.7 โรงเรียนบ้านห้วยน้าราก

นักเรียนชาย
จ้านวน 80 คน
นักเรียนหญิง
จ้านวน 71 คน
รวมนักเรียนทั้งหมด จ้านวน 151
คน
ครู/บุคลากรการศึกษา จ้านวน 17 คน

4.1.8 โรงเรียนไทยรัฐ 86

นักเรียนชาย
จ้านวน 43
นักเรียนหญิง
จ้านวน 62
รวมนักเรียนทั้งหมด จ้านวน 105
ครู/บุคลากรการศึกษา จ้านวน 10

คน
คน
คน
คน

คน
คน
คน
คน

4.1.9 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม

นักเรียนชาย
จ้านวน 115 คน
นักเรียนหญิง
จ้านวน 144 คน
รวมนักเรียนทั้งหมด จ้านวน
259 คน
ครู/บุคลากรการศึกษา จ้านวน 27 คน

4.1.10 ศูนย์ศึกษานอกโรงเรียนตาบลจันจว้าใต้ นักเรียนชาย
จ้านวน
นักเรียนหญิง
จ้านวน
รวมนักเรียนทั้งหมด จ้านวน
ครู/บุคลากรการศึกษา จ้านวน

38 คน
67 คน
105 คน
2 คน

4.1.11 ศูนย์ศึกษานอกโรงเรียนตาบลจันจว้า

25 คน
37 คน
62 คน
1 คน

นักเรียนชาย
จ้านวน
นักเรียนหญิง
จ้านวน
รวมนักเรียนทั้งหมด จ้านวน
ครู/บุคลากรการศึกษา จ้านวน
เบอร์โทร กศน. 053-660-786 , 084-6122319 อาจารย์บุญส่ง

สนามกีฬากลางเทศบาลตาบลจันจว้า
- สนามกีฬากลาง จ้านวน 1 แห่ง
- สนามกีฬาฟุตบอล จ้านวน 1 แห่ง
- สระว่ายน้้า จ้านวน 1 แห่ง
- สวนสาธารณะ จ้านวน 1 แห่ง
- สนามเด็กเล่น จ้านวน 6 แห่ง
- สนามฟุตซอล จ้านวน 1 แห่ง
4.2 การสาธารณสุข
ข้อมูลต่างๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4.2.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จานวน 3 แห่ง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลจันจว้า
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลจันจว้าใต้
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลแม่ค้าน้้าลัด

4.2.2 บุคลากรทางการแพทย์
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลทุกสังกัดในเขตพื้นที่
ต้าแหน่ง
รพ.สต.
รพ.สต.
รพ.สต.
จันจว้าใต้ จันจว้า แม่ค้าน้้าลัด
นักวิชาการสาธารณสุข
2
1
1
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
1
พยาบาลวิชาชีพ
2
1
1
เจ้าพนักงานทันตกรรม
1
-

คลินิก
สถานพยาบาล
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน

รวม
(คน)
3
1
4
1

1 แห่ง
2 แห่ง
23 แห่ง

ข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
เทศบาลตาบลจันจว้าอาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
(1) สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยเป็นที่สาธารณะประโยชน์ประจ้าหมู่บ้านป่าสักหลวง หมู่ที่ 1 ต้าบลจันจว้าใต้ อยู่ใน
ความดูแลรักษาของกระทรวงมหาดไทย มีพื้นที่ 3 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวาและที่ดินของเทศบาลต้าบลจันจว้า
ตั้งอยู่ ณ พื้นที่บ้านต้นยาง ม.7 ต้าบลจันจว้า มีพื้นที่ 16 ไร่ 1 งาน 129/10 ตารางวา วิธีก้าจัดขยะมูลฝอย เป็น
การฝังกลบ
(2) ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บได้ในแต่ละวัน จ้านวน 6 – 7 ตัน/วัน
(3) ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลด้าเนินการเก็บเองทั้งหมด ครอบคลุมพื้นที่ 23 หมู่บ้าน
(4) การเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขยะมูลฝอย จ้านวน 15 บาท/เดือน/ถัง
(5) จ้านวนครัวเรือนที่ใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต้าบลจันจว้าทั้งสิ้น 2,897 ราย
- ต้าบลจันจว้าใต้ 1,581 ราย (ยอด ณ เดือนกันยายน 2559)
o บ้านป่าสักหลวง ม.1 จ้านวน
198 ราย
o บ้านป่าสักหลวง ม.2 จ้านวน
187 ราย
o บ้านป่าบงหลวง ม.3 จ้านวน 200
ราย
o บ้านกิ่วพร้าว ม.4 จ้านวน
209 ราย
o บ้านหนองปึ๋ง ม.5 จ้านวน 147
ราย
o บ้านหนองครก ม.6 จ้านวน 145
ราย
o บ้านม่วงหมูสี ม.7 จ้านวน
44 ราย
o บ้านป่ากุ๊ก ม.8 จ้านวน
48 ราย
o บ้านแม่ค้าฝั่งหมิ่น ม.9 จ้านวน 148
ราย

o บ้านสันหลวง ม.10 จ้านวน
101 ราย
o บ้านป่าถ่อน ม.11 จ้านวน
56 ราย
o บ้านสันทางหลวง ม.12 จ้านวน
98 ราย
- ต้าบลจันจว้า มีจ้านวนทั้งสิ้น 1,316 ราย
o บ้านใหม่ ม.1
จ้านวน 160
ราย
o บ้านทรายมูล ม.2
จ้านวน
96 ราย
o บ้านแม่ค้าน้้าลัด ม.3 จ้านวน 120
ราย
o บ้านห้วยน้้าราก ม.4 จ้านวน 246
ราย
o บ้านห้วยน้้าราก ม.5 จ้านวน 188
ราย
o บ้านดง ม.6
จ้านวน
83 ราย
o บ้านต้นยาง ม.7
จ้านวน
121 ราย
o บ้านหนองร่อง ม.8
จ้านวน
43 ราย
o บ้านห้วยน้้าราก ม.9
จ้านวน
148 ราย
o บ้านสันนางหนองบัว ม.10
จ้านวน
76 ราย
o บ้านหัวฝาย ม.11
จ้านวน
35 ราย
ตารางแสดงรายละเอียดรถเก็บขนขยะมูลฝอย
ของเทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
รวมปริมาณ
จ้านวนเที่ยวที่
ล้าดับ
ว/ด/ป
ขยะมูลฝอย
ประเภทรถเก็บขยะมูลฝอย
ทะเบียนรถ
เก็บขนต่อวัน
ที่
ที่ซื้อ
ที่เก็บขนได้
(เที่ยว)
(ตัน/วัน)
1. รถขยะอัดท้ายแบบ แพคแมน 6 ลบ.ม.
81-3015 17/05 1-2 เที่ยว
3 - 3.5 ตัน
/2550
2. รถขยะอัดท้ายแบบ แพคแมน 6 ลบ.ม.
81-3016 17/05 1-2 เที่ยว
3 - 3.5 ตัน
/2550
รวมปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ (ตัน/วัน)
6 -7 ตัน/วัน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดในเขตเทศบาลต้าบลจันจว้า (ตัน/วัน)
6-7 ตัน/ วัน
ความจุ
(ลูกบาศก์
เมตร)

รถเก็บขนสิ่งปฏิกูลมูลฝอย เทศบาลตาบลจันจว้า
รถบรรทุกขยะมูลฝอยของเทศบาลต้าบลจันจว้ามีทั้งหมดจ้านวน 2 คัน รายละเอียดดังนี้
 รถบรรทุกขยะคันที่ 1
หมายเลขทะเบียนรถ :
81-3015 เชียงราย
พนักงานขับรถ:
นายชาญชัย จินดาธรรม
พนักงานประจารถขยะ :
1. นายสราวุธ บุญยิ่ง
2. นายมานิตย์ อภิวงษ์
3. นายเลิศ
บุญยิ่ง
ออกเก็บขยะในเขตเทศบาลตาบลจันจว้าตามวันต่อไปนี้
ลาดับที่
วันที่ออกเก็บขยะ
หมู่บ้านที่ออกเก็บขยะ
1.
วันจันทร์
1.บ้านกิ่วพร้าว ม.4 ต.จันจว้าใต้
2.บ้านหนองครก ม.6 ต.จันจว้าใต้
3.บ้านป่าสักหลวง ม.1,ม.2 ต.จันจว้าใต้
2.
วันอังคาร
1.บ้านหนองปึ๋ง ม.5 ต.จันจว้าใต้
2.บ้านป่าถ่อน ม.11 ต.จันจว้าใต้
3. บ้านป่าบงหลวง ม.3 ต.จันจว้าใต้
4.บ้านป่าสักหลวง ม.1,ม.2 ต.จันจว้าใต้
3.
วันพุธ
1.บ้านป่าบงหลวง ม.3 ต.จันจว้าใต้
2.บ้านสันหลวง ม.10 ต.จันจว้าใต้
3.บ้านสันทางหลวง ม.12 ต.จันจว้าใต้
4.
วันพฤหัสบดี
1.บ้านกิ่วพร้าว ม.4 ต.จันจว้าใต้
2.บ้านหนองครก ม.6 ต.จันจว้าใต้
3.บ้านป่าสักหลวง ม.1,ม.2 ต.จันจว้าใต้
5.
วันศุกร์
1.บ้านแม่ค้าฝั่งหมิ่น ม.9 ต.จันจว้าใต้
2.บ้านม่วงหมูสี ม.7 ต.จันจว้าใต้
 รถบรรทุกขยะคันที่ 2
หมายเลขทะเบียนรถ :
พนักงานขับรถ:
พนักงานประจารถขยะ :

81-3016 เชียงราย
นายศิรพงษ์ เซียนฮะ
1. นายพงษ์สวัสดิ์ จินดาธรรม
2. นายทิม ทันกาศ
3. นายใหม่ สุภาแจ่ม
ออกเก็บขยะในเขตเทศบาลตาบลจันจว้าตามวันต่อไปนี้

ลาดับที่
1.

วันที่ออกเก็บขยะ
วันจันทร์

2.

วันอังคาร

3.

วันพุธ

4.

วันพฤหัสบดี

5.

วันศุกร์

หมู่บ้านที่ออกเก็บขยะ
1.บ้านต้นยาง ม.7 ต.จันจว้า
2.บ้านหนองร่อง ม.8 ต.จันจว้า
3.บ้านดง ม.6 ต.จันจว้า
4.บ้านป่าบงหลวง ม.3 ต.จันจว้าใต้
1.บ้านใหม่ ม.1 ต.จันจว้า
2.บ้านทรายมูล ม.2 ต.จันจว้า
3.บ้านห้วยน้้าราก ม.4,ม.5 ต.จันจว้า
1.บ้านสันนาหนองบัว ม.10 ต.จันจว้า
2.บ้านแม่ค้าน้้าลัด ม.3 ต.จันจว้า
3.บ้านหัวฝาย ม.11 ต.จันจว้า
4.บ้านห้วยน้้าราก ม.9 ต.จันจว้า
1.บ้านต้นยาง ม. 7 ต.จันจว้า
2.บ้านป่าบงหลวง ม.3 ต.จันจว้าใต้
3.บ้านธิ,บ้านป่ากุ๊ก ม.8 ต.จันจว้าใต้
1.บ้านห้วยน้้าราก ม.4,ม.5,ม.9 ต.จันจว้า

สถานประกอบกิจการในเขตเทศบาลตาบลจันจว้ามีทั้งสิ้น 230 แห่ง
(1) กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จานวน 1 23 แห่ง
- กิจการเกี่ยวกับปศุสัตว์ จ้านวน
47 แห่ง
- กิจการเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ จ้านวน
2 แห่ง
- กิจการเกี่ยวกับอาหาร จ้านวน
2 แห่ง
- กิจการเกี่ยวกับการเกษตร จ้านวน
11 แห่ง
- กิจการเกี่ยวกับโลหะ จ้านวน
1 แห่ง
- กิจการเกี่ยวกับเครื่องยนต์ จ้านวน 17 แห่ง
- กิจการเกี่ยวกับไม้ จ้านวน
1 แห่ง
- กิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ จ้านวน
2 แห่ง
- กิจการเกี่ยวกับ หิน ดิน ซีเมนต์ จ้านวน 3
แห่ง
- กิจการอื่นๆ จ้านวน
37 แห่ง

(2) กิจการสะสมอาหาร
- สถานที่จ้าหน่ายอาหาร
- สะสมอาหาร
(3) กิจการแต่งผม
(4) ตลาดสดเทศบาล
(5) ตลาดเอกชน
(6) จาหน่ายสินค้าในสาธารณะ

จานวน
จ้านวน
จ้านวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

92 แห่ง
10 แห่ง
82 แห่ง
7 แห่ง
1 แห่ง
5 แห่ง
1 แห่ง

4.3 ด้านอาชญากรรมในเขตเทศบาลตาบลจันจว้าในรอบปี 2559 มีจานวน 3 ราย
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
หน่วยบริการประชาชน
1 แห่ง
รถดับเพลิง 2,500 ลิตร
1 คัน
รถบรรทุกน้้า 5,000 ลิตร
1 คัน
รถบรรทุกน้้า 10,000 ลิตร
1 คัน
รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว
1 คัน
เรือท้องแบน
1 ล้า
รถตรวจการณ์
1 คัน
เจ้าหน้าที่ต้ารวจ
4 นาย
อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 244 นาย
ทหารกองหนุน
370 นาย
สรุปสถิติปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ความช่วยเหลือ จานวนครั้ง/ปี 2554 2555 2556 2557 2558
ไฟไหม้บ้านในเขตเทศบาล
5
1
1
2
ไฟไหม้บ้านนอกเขตเทศบาล
1
3
1
ไฟไหม้ป่าในเขตเทศบาล
12
2
4
9
ไฟไหม้ป่านอกเขตเทศบาล
1
4
4
แจกจ่ายน้้าในเขตเทศบาล
23
30
35
30
แจกจ่ายน้้านอกเขตเทศบาล
5
4
2
ช่วยเหลือน้้าท่วมในเขตเทศบาล
2
5
2
3
2
แจกผ้าห่มกันหนาวในเขตเทศบาล
2
3
2
3
2

2559
3
5
3
30
2
4
2

4.4 การสังคมสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ

สถิติเบี้ยยังชีพงบประมาณ 2559
ช่วงอายุ
จานวน/คน รับแบบขั้นบันได
60 - 69 ปี
1,645
600.-บาท

จานวนเงิน
987,000.-

70 - 79 ปี

659

700.-บาท

461,300.-

80 - 89 ปี

295

800.-บาท

236,000.-

90 ปีขึ้นไป

27

1,000.-บาท

27,000.1,711,300.-

รวม
ผู้พิการ
ผู้ป่วยติดเชื้อ

จ้านวน 409 ราย
จ้านวน 117 ราย

รายละ 800.- บาท
รายละ 500.- บาท

ข้อมูลผู้ป่วยติดเตียง
ชื่อหมู่บ้าน
ตาบลจันจว้า
บ้านใหม่
หมู่ 1
บ้านแม่ค้าน้้าลัด หมู่ 3
บ้านห้วยน้้าราก หมู่ 4
บ้านห้วยน้้าราก หมู่ 5
บ้านห้วยน้้าราก หมู่ 9
บ้านสันนาหนองบัว หมู่ 10
ตาบลจันจว้าใต้
บ้านป่าสักหลวง หมู่ 1
บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2
บ้านป่าบงหลวง หมู่ 3
บ้านกิ่วพร้าว
หมู่ 4
บ้านหนองครก หมู่ 6
บ้านแม่ค้าฝั่งหมิ่น หมู่ 9
บ้านสันทางหลวง หมู่ 12
รวม

327,200.-บาท
58,500.-บาท

ชาย

หญิง

1
2
2
1
-

2
2
1

1
1
7

1
1
2
2
1
1
13

5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
การเดินทางระหว่างอ้าเภอและจังหวัดโดยทางรถยนต์ สภาพถนนลาดยางสามารถใช้สัญจรไปมาได้ทุก
ฤดู การเดินทางระหว่างต้าบลและหมู่บ้านภายในเขตเทศบาล ใช้เส้นทางถนนหลวง มีถนนเชื่อมติดต่อกันทุก
หมู่บ้าน ถนนเป็นแบบคอนกรีต ถนนลูกรัง และลาดยางบางส่วน
ต้าบลจันจว้า / จันจว้าใต้
ถนนลูกรัง ตาบลจันจว้า
1. บ้านใหม่
หมู่ 1 รวม 5 สาย ความยาวรวม 377
เมตร
2. บ้านทรายมูล
หมู่ 2 รวม 1 สาย ความยาวรวม 163.50 เมตร
3. บ้านแม่ค้าน้้าลัด
หมู่ 3 รวม 6 สาย ความยาวรวม 410
เมตร
4. บ้านห้วยน้้าราก
หมู่ 4 รวม 1 สาย ความยาวรวม 27
เมตร
5. บ้านดง
หมู่ 6 รวม 5 สาย ความยาวรวม 315
เมตร
6. บ้านห้วยน้้าราก
หมู่ 9 รวม 3 สาย ความยาวรวม 182
เมตร
7. บ้านสันนาหนองบัว หมู่ 10 รวม 7 สาย ความยาวรวม 321
เมตร
ถนนคอนกรีต ตาบลจันจว้าใต้
1. บ้านป่าสักหลวง
หมู่ 1 รวม 10 สาย ความยาวรวม 1,351.10 เมตร
2. บ้านป่าสักหลวง
หมู่ 2 รวม 19 สาย ความยาวรวม 2,129.70 เมตร
3. บ้านป่าบงหลวง
หมู่ 3 รวม 18 สาย ความยาวรวม 1,922.60 เมตร
4. บ้านกิ่วพร้าว
หมู่ 4 รวม 23 สาย ความยาวรวม 3,354.80 เมตร
5. บ้านหนองปึ๋ง
หมู่ 5 รวม 15 สาย ความยาวรวม 1,881
เมตร
6. บ้านหนองครก
หมู่ 6 รวม 17 สาย ความยาวรวม 4,958
เมตร
7. บ้านม่วงหมู่สี
หมู่ 7 รวม 10 สาย ความยาวรวม 947
เมตร
8. บ้านป่ากุ๊ก
หมู่ 8 รวม 3 สาย ความยาวรวม 747
เมตร
9. บ้านแม่ค้าฝั่งหมิ่น หมู่ 9 รวม 17 สาย ความยาวรวม 3,168.90 เมตร
10. บ้านสันหลวง
หมู่ 10 รวม 12 สาย ความยาวรวม 1,379
เมตร
11. บ้านป่าถ่อน
หมู่ 11 รวม 9 สาย ความยาวรวม 1,730
เมตร
12. บ้านสันทางหลวง หมู่ 12 รวม 10 สาย ความยาวรวม 1,876.90 เมตร
ถนนลาดยาง ตาบลจันจว้าใต้
1. บ้านกิ่วพร้าว
หมู่ 4 รวม 4 สาย ความยาวรวม 1,128 เมตร
2. บ้านหนองปึ๋ง
หมู่ 5 รวม 2 สาย ความยาวรวม 546
เมตร
3. บ้านหนองครก
หมู่ 6 รวม 1 สาย ความยาวรวม 96
เมตร
4. บ้านแม่ค้าฝั่งหมิ่น หมู่ 9 รวม 2 สาย ความยาวรวม 380
เมตร
5. บ้านหนองครก
หมู่ 6 รวม 1 สาย ความยาวรวม 96
เมตร

ถนนลูกรัง ตาบลจันจว้าใต้
1. บ้านกิ่วพร้าว
หมู่ 4
2. บ้านหนองปึ๋ง
หมู่ 5
3. บ้านหนองครก
หมู่ 6
4. บ้านม่วงหมู่สี
หมู่ 7
5. บ้านป่ากุ๊ก
หมู่ 8
6. บ้านแม่ค้าฝั่งหมิ่น หมู่ 9
7. บ้านสันหลวง
หมู่ 10
8. บ้านป่าถ่อน
หมู่ 11
9. บ้านสันทางหลวง หมู่ 12

รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม

3
4
1
1
3
1
2
1
1

ถนนคสล. ตาบลจันจว้า
1. บ้านใหม่
2. บ้านทรายมูล
3. บ้านแม่ค้าน้้าลัด
4. บ้านห้วยน้้าราก
5. บ้านห้วยน้้าราก
6. บ้านดง
7. บ้านต้นยาง
8. บ้านหนองร่อง
9. บ้านห้วยน้้าราก
10. บ้านสันนาหนองบัว
11. บ้านหัวฝาย

หมู่ 1
หมู่ 2
หมู่ 3
หมู่ 4
หมู่ 5
หมู่ 6
หมู่ 7
หมู่ 8
หมู่ 9
หมู่ 10
หมู่ 11

รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม

14
10
2
22
28
5
18
5
14
8
28

ถนนลาดยาง ตาบลจันจว้า
1. บ้านใหม่
หมู่ 1
2. บ้านห้วยน้้าราก
หมู่ 4
3. บ้านห้วยน้้าราก
หมู่ 5
4. บ้านดง
หมู่ 6
5. บ้านห้วยน้้าราก
หมู่ 9
6. บ้านหัวฝาย
หมู่ 11

รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม

4
4
4
2
3
2

สาย
สาย
สาย
สาย
สาย
สาย
สาย
สาย
สาย

สาย
สาย
สาย
สาย
สาย
สาย
สาย
สาย
สาย
สาย
สาย

สาย
สาย
สาย
สาย
สาย
สาย

ความยาวรวม
ความยาวรวม
ความยาวรวม
ความยาวรวม
ความยาวรวม
ความยาวรวม
ความยาวรวม
ความยาวรวม
ความยาวรวม

231.50
259
58.30
16
381
500
307
39
121.50

เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร

ความยาวรวม
ความยาวรวม
ความยาวรวม
ความยาวรวม
ความยาวรวม
ความยาวรวม
ความยาวรวม
ความยาวรวม
ความยาวรวม
ความยาวรวม
ความยาวรวม

1,692
1865.90
708
2737.20
4,622
315
1,341
679
2,241.20
518
4,622

เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร

ความยาวรวม
ความยาวรวม
ความยาวรวม
ความยาวรวม
ความยาวรวม
ความยาวรวม

621
1,025
2,080
171
380
2,550

เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร

ข้อมูลสะพาน คสล. /ท่อเหลี่ยม
ตาบลจันจว้า
1. บ้านแม่ค้าน้้าลัด หมู่ 3 รวม 1 แห่ง
2. บ้านห้วยน้้าราก หมู่ 5 รวม 2 แห่ง
3. บ้านดง
หมู่ 6 รวม 1 แห่ง
4. บ้านหัวฝาย
หมู่ 11 รวม 1 แห่ง
ตาบลจันจว้าใต้
1. ม่วงหมูสี
2. บ้านป่ากุ๊ก
3. บ้านป่าถ่อน

ความกว้างรวม
ความกว้างรวม
ความกว้างรวม
ความกว้างรวม

6.5
4
6
9.7

เมตร
เมตร
เมตร
เมตร

ลึก
ลึก
ลึก
ลึก

หมู่ 7 รวม 4 แห่ง ความกว้างรวม 4.5 เมตร ลึก
หมู่ 8 รวม 1 แห่ง ความกว้างรวม 5.3 เมตร ลึก
หมู่ 11 รวม 12 แห่ง ความกว้างรวม 9.4 เมตร ลึก

5.2 การไฟฟ้า
- ถนนในเขตเทศบาลที่มีไฟฟ้าสาธารณะ จ้านวน 1,500 จุด
- ถนนในเขตเทศบาลที่ไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ จ้านวน 23 แห่ง
- ไฟฟ้าส่องสว่างถนน(ทางหลวง) จ้านวน 250 จุด
5.3 การประปา
- ครัวเรือนที่ใช้บริการน้้าประปา จ้านวน 1,792 หลังคาเรือน
- หน่วยงานเจ้าของกิจการประปาของเทศบาล 3 แห่ง
- น้้าประปาที่ผลิตได้ จ้านวน 500-600 ลบ.ม. / วัน
- น้้าประปาที่ต้องการใช้เฉลี่ย 500-600 ลบ.ม. / วัน
- แหล่งน้้าดิบส้าหรับผลิตน้้าประปา คือ แหล่งน้้าผิวดิน มีแหล่งน้้าดิบส้ารอง
อัตรากาลังผลิต
ตัวเก่า อัตราก้าลังการผลิตน้้า
ถังบรรจุน้าใส
หอถังสูง
ตัวใหม่ อัตราก้าลังการผลิตน้้า
ถังบรรจุน้าใส
หอถังสูง
การจ่ายน้้าในแต่ละวันโดยเฉลี่ย

40 ลบ/ซม.
200 ลบ.
30 ลบ.
50 ลบ/ซม.
500 ลบ.
120 ลบ.
650 ลบ.

31
8
3.2
18.6

เมตร
เมตร
เมตร
เมตร

10 เมตร
3.60 เมตร
50 เมตร

รายชื่อผู้ใช้น้า
1.บ้านป่าสักหลวง หมู่ที่ 1 ต้าบลจันจว้าใต้ 1
43 ครัวเรือน
2.บ้านป่าสักหลวง หมู่ที่ 2 ต้าบลจันจว้าใต้
383 ครัวเรือน
3.บ้านป่าบงหลวง หมู่ที่ 3 ต้าบลจันจว้าใต้ 17 9 ครัวเรือน
4.บ้านกิ่วพร้าว
หมู่ที่ 4 ต้าบลจันจว้าใต้
394 ครัวเรือน
5.บ้านหนองครก หมู่ที่ 5 ต้าบลจันจว้าใต้
228 ครัวเรือน
6.บ้านป่ากุ๊ก
หมู่ที่ 8 ต้าบลจันจว้าใต้
27 ครัวเรือน
7.บ้านสันทางหลวง หมู่ที่ 10 ต้าบลจันจว้าใต้
139 ครัวเรือน
8.บ้านหนองร่อง หมู่ที่ 8 ต้าบลจันจว้า 65 ครัวเรือน
9.บ้านห้วยน้้าราก หมู่ที่ 9 ต้าบลจันจว้า
233 ครัวเรือน
10.บ้านใหม่
หมู่ที่ 1 ต้าบลจันจว้า
1 ครัวเรือน
ยอดผู้ใช้น้าทั้งหมด 1,792 ครัวเรือน(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559)
5.4 โทรศัพท์/ไปรษณีย์หรือการสื่อสาร
- จ้านวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตเทศบาลต้าบลจันจว้า
จ้านวน 1 เลขหมาย
- สามารถให้บริการในเขตเทศบาลต้าบลจันจว้าใด้
จ้านวน 314 เลขหมาย
- ที่ท้าการไปรษณีย์
จ้านวน 1 แห่ง
- ระบบเสียงตามสาย / หอกระจายข่าว ให้บริการครอบคลุม 100 เปอร์เช็นต์
- หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่ส้านักงานเทศบาลต้าบลจันจว้าหน่วยบริการประชาชน สภ.แม่จัน
ที่ท้าการก้านันที่ท้าการผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.จันจว้า รพ.สต.จันจว้าใต้

6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ลักษณะการประกอบการเกษตรกรรมในเขตเทศบาลตาบลจันจว้า เกษตรกรส่วนใหญ่จะทานา และทา
การเพาะปลูกยางพารา พื้นที่เกษตรกรรมในเขตเทศบาล มีเนื้อที่ประมาณ 1,139 ไร่ ผลผลิตทางการ
เกษตรที่สาคัญ ได้แก่
1.ข้าว มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งสิ้น 20,197 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 650 กิโลกรัม/ไร่ และจาหน่ายในราคากิโลกรัม
ละ 5.50 - 9.00 บาท
2.ยางพารา มีพื้นเพาะปลูกทั้งสิ้น 3,743 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 400 กิโลกรัม/ไร่ และจาหน่ายในราคา
กิโลกรัมละ 60-80 บาท
6.2 การประมง
เป็นการประมงพื้นบ้าน หาสัตว์น้าจากแหล่งน้าธรรมชาติ เพื่อบริโภคภายในครัวเรือนและจาหน่าย
6.3 การปศุสัตว์
ข้อมูลจานวนสัตว์เลี้ยงในเขตเทศบาลตาบลจันจว้า
6.3.1. ข้อมูลจานวนสัตว์เลี้ยง(ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559)
ตาบลจันจว้า
โค
จานวน 25 ตัว กระบือ จานวน 936 ตัว
สุกร จานวน 752 ตัว ไก่ไข่ จานวน 85,767 ตัว
เป็ด จานวน 1,180 ตัว สุนัข จานวน 609 ตัว
แมว จานวน 822 ตัว
ตาบลจันจว้าใต้
โค
จานวน 2 3 ตัว กระบือ จานวน
สุกร จานวน 1252 ตัว ไก่ไข่ จานวน 22,968 ตัว
เป็ด จานวน 3,076 ตัว สุนัข จานวน 707 ตัว
แมว จานวน 707 ตัว

200 ตัว

6.3.2 ปางควาย ในเขตเทศบาลตาบลจันจว้าจานวน 3 ปาง อยู่รอบบริเวณเวียงหนองหล่ม
- ปางควาย บ้านห้วยน้าราก หมู่ที่ 4 ตาบลจันจว้า มีเกษตรกรผู้เลี้ยง จานวน 9 ราย
เลี้ยงกระบือ จานวน 387 ตัวดังนี้(ข้อมูลที่ขออนุญาตเลี้ยง จากกองสาธารณสุข)
1. นายผัด แก้วรากมุข เลี้ยงกระบือจานวน 57 ตัว
2. นายอ่อนแก้ว รากะรินทร์ เลี้ยงกระบือจานวน 30 ตัว
3. นายสุทิน สุตะวงศ์ เลี้ยงกระบือจานวน 60 ตัว
4. นายบุญเถิง วงศ์ภักดี เลี้ยงกระบือจานวน 28 ตัว
5. นายพันธ์ เชื้อเจ็ดตน เลี้ยงกระบือจานวน 30 ตัว

6.
7.
8.
9.

นายใจ๋ ปินทรายมูล เลี้ยงกระบือจานวน 38 ตัว
นายบุญชู ปันเขื่อนขัติ เลี้ยงกระบือจานวน 39 ตัว
นายสุรเดช จันทาพูน เลี้ยงกระบือจานวน 78 ตัว
นายบุญหลง จันทาพูน เลี้ยงกระบือจานวน 59 ตัว

6.3.3 ปางควาย บ้านต้นยางหมู่ที่ 7 ตาบลจันจว้า มีเกษตรกรผู้เลี้ยง จานวน 10 ราย
เลี้ยงกระบือ จานวน 672 ตัวดังนี้
1. นายถาวร ชุ่มมงคล เลี้ยงกระบือจานวน 126 ตัว
2. นายพรชัย นาลงพรม เลี้ยงกระบือจานวน 92 ตัว
3. นายหล้า ใจงาม เลี้ยงกระบือจานวน 17 ตัว
4. นายหน่อ ชุ่มมงคล เลี้ยงกระบือจานวน 65 ตัว
5. นายสง่า ร้องหาญแก้ว เลี้ยงกระบือจานวน 64 ตัว
6. นายขวัญชัย ชุ่มมงคล เลี้ยงกระบือจานวน 65 ตัว
7. นายมณู
ชุ่มมงคล เลี้ยงกระบือจานวน 53 ตัว
8. นายสมพงษ์ ชุ่มมงคล เลี้ยงกระบือจานวน 63 ตัว
9. นายสุข
ชุ่มมงคล เลี้ยงกระบือจานวน 32 ตัว
10.นายบุญรอด อินทะ เลี้ยงกระบือจานวน 82 ตัว
11.นายทวี
ชุ่มมงคล
เลี้ยงกระบือจานวน 82 ตัว
6.3.4 ปางควายบ้านป่าสักหลวงหมู่ที่ 1 ตาบลจันจว้าใต้ มีเกษตรกรผู้เลี้ยง จานวน 4 ราย
เลี้ยงเลี้ยงกระบือ จานวน 113 ตัวดังนี้
1. นายเติน จินดาธรรม เลี้ยงกระบือจานวน 42 ตัว
2. นายแสง จินดาธรรม เลี้ยงกระบือจานวน 16 ตัว
3. นายกาจร จินดาธรรม เลี้ยงกระบือจานวน 65 ตัว
4. นายวิบูลย์ ไคร้มา เลี้ยงกระบือจานวน 15 ตัว
6.3.5 ฟาร์มไก่ไข่ในเขตเทศบาลตาบลจันจว้า จานวน 10ฟาร์ม
ตาบลจันจว้า
มีเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ จานวน 10 ราย เลี้ยงไก่ไข่ทั้งหมด 57,900 ตัวดังนี้
1. นายยงยุทธ แก้วรากมุข (รากแก้วฟาร์ม) เลี้ยงไก่ไข่จานวน 30,000
2. นายจานงค์วรรณใส (จานงค์ฟาร์ม) เลี้ยงไก่ไข่จานวน 5, 000
3. นายวันชนะ ภิระบรรณ (วันชนะฟาร์ม) เลี้ยงไก่ไข่จานวน 3,000
4. นายสุชาติ กันทาเดช (ร่องเรือฟาร์ม) เลี้ยงไก่ไข่จานวน 3,600

ตัว
ตัว
ตัว
ตัว

5. นายณัฐวุฒิ เชียงจันทร์ (ฉลองชัยฟาร์ม) เลี้ยงไก่ไข่จานวน
6. นางสุพิน ไชยลังกา
(ลังกาฟาร์ม) เลี้ยงไก่ไข่จานวน
7. นายภานุวัฒน์ กันแก้ว (ศรีเมืองฟาร์ม) เลี้ยงไก่ไข่จานวน
8. นางแสง ชุ่มมงคล (แสงชัยฟาร์ม) เลี้ยงไก่ไข่จานวน
9. นายคะนอง จิตวนา เลี้ยงไก่ไข่จานวน
10. นางแสงทิพย์ ชุมมงคล เลี้ยงไก่ไข่จานวน

7,000
2,000
2,000
4,300
1,000
200

ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว

ตาบลจันจว้าใต้
มีเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ จานวน 2 ราย เลี้ยงไก่ไข่ทั้งหมด 3,000 ตัวดังนี้
1. นายทองศุกร์ กันแก้ว (ดอกแก้วฟาร์ม) เลี้ยงไก่ไข่ จานวน 1,000 ตัว
2. นางแสงทิพย์ ชุ่มมงคล (แสงทิพย์ฟาร์ม) เลี้ยงไก่ไข่ จานวน 2,000 ตัว
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ชน จานวน
2 ราย ดังนี้
1. นายวัชระ ศิโรรัตน์วิศิษฐ์ จานวน
35 ตัว
2. นายธนวัฒน์ สุทธิจันโย จานวน
54 ตัว
6.3.6 ฟาร์มเลี้ยงสุกรขุนในเขตเทศบาลตาบลจันจว้า จานวน 2 ฟาร์ม
ตาบลจันจว้า มีเกษตรกรเลี้ยงสุกรขุน จานวน 1ราย โดยจะนาสุกรที่มีอายุ 1 เดือน
มาเลี้ยงเพื่อขุน ระยะเวลา/รอบการผลิตประมาณ 6 เดือน/1 รุ่น โรงเรือนเลี้ยงเป็นระบบปิด (อีแวป) เลี้ยงสุกรขุน
ทั้งหมด จานวน 590 ตัว ซึ่งเป็นของนางชานิกา ทวีชัย (ชานิกาฟาร์ม) เลี้ยงสุกรขุนจานวน 590 ตัว
ตาบลจันจว้าใต้ มีเกษตรกรเลี้ยงสุกรขุน จานวน 1รายโดยจะนาสุกรที่มีอายุ1 เดือน
มาเลี้ยงเพื่อขุนระยะเวลา/รอบการผลิตประมาณ 6 เดือน/1 รุ่น โรงเรือนเลี้ยงเป็นระบบปิด (อีแวป) เลี้ยงสุกรขุน
ทั้งหมด จานวน 775 ตัว ดังนี้ซึ่งเป็นของนางแสงทอง กองเขียว (แสงทองฟาร์เลีม้ย)งสุกรขุนจานวน 775 ตัว
6.4 การบริการ
- รีสอร์ท จานวน
5 แห่ง
- ปั้มน้ามัน จานวน
3 แห่ง
- ล้างอัดฉีดรถยนต์ จานวน
2 แห่ง
- ซ่อมแซมบารุงรักษารถยนต์ จานวน
15 แห่ง
- ร้านเสริมสวย จานวน
7 แห่ง
- สถานรับเลี้ยงเด็ก จานวน
1 แห่ง
- อู่เคาะพ่นสีรถยนต์ จานวน
3 แห่ง
- บริการอินเตอร์เนต จานวน
2 แห่ง
- ร้านถ่ายรูปอัดรูป จานวน
2 แห่ง
- ธุรกิจไฟแนนซ์/สินเชื่อ จานวน
3 แห่ง
- คลินิก จานวน
2 แห่ง

6.5 การท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว/ กีฬา / นันทนาการ/ พักผ่อนของเทศบาลตาบลจันจว้า
(1) วัดพระธาตุดอยกู่แก้ว ตั้งที่บ้านป่าสักหลวง ตาบลจันจว้าใต้ อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
(2) วัดป่าหมากหน่อ (สานักสงฆ์วัดทศพล) ตั้งอยู่บ้านห้วยน้าราก ตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย
(3) เวียงหนองหล่ม (หรืออาณาจักรโยนกดังเดิม) ซึ่งบริเวณเวียงหนองหล่มจะมีน้าพุร้อนกลางหนองน้า
การเดินเข้าไปในหนองน้าตั้งอยู่พื้นที่บ้านป่าถ่อน , บ้านกิ่วพร้าว ,บ้าน ป่าสักหลวง , บ้าน ต้นยาง ,บ้านดง ,
บ้านห้วยน้าราก ตา บลจันจว้า และตา บลจันจว้าใต้ มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 20,000 ไร่ โดยจะติดต่อเชื่อม
ระหว่าง ตาบลท่าข้าวเปลือก อาเภอแม่จันและตาบลโยนก อาเภอเชียงแสน
(4) หนองมโนราห์ ตั้งอยู่ที่บ้านป่าสักหลวง ตาบลจันจว้าใต้ อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
(5) หนองเขียว ซึ่งเป็นแหล่งน้าที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งผลิตน้าประปาผิวดินของเทศบาลตาบล
จันจว้า ตั้งอยู่บ้านป่าสักหลวง ตาบลจันจว้าใต้ อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
(6) หนองไคร้ตั้งอยู่บ้านหนองปึ๋งหมู่ 5 ตา บลจันจว้าใต้ ติดต่อกับเขตบ้านดอยดินแดง ตา บลจอมสวรรค์
อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
(7) หนองบัว ตั้งอยู่บ้านต้นยาง หมู่ 7 ตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
(8) ปางควาย เป็นที่เลี้ยงสัตว์ประเภท วัว, ควาย อยู่ที่บ้านป่าถ่อน, บ้านป่าสักหลวง, บ้านต้นยาง,
บ้านหวยน้าราก บ้านดงร่องเรือ มีวัว , ควาย ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ใกล้ ๆ บริเวณหนองหล่มอยู่เป็นจานวนมาก
ซึ่งจะมีชาวบ้านปลูกกระท่อมอยู่อาศัยเลี้ยงควายอยู่หลายครอบครัวเป็นวิถีการดารงชีวิตแบบเดิม ๆ
(9) คูเมืองเก่าที่บ้านกิ่วพร้าว, บ้านหนองปึ๋ง, บ้านป่าสักหลวง, ตาบลจันจว้าใต้ อาเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย
(10) สันดินดัง คือ บริเวณที่เป็นสันเนินเวลาเคาะหรือเอาเท้ากระทืบบริเวณนั้นจะเกิดเสียงดัง ตั้งอยู่
บ้านป่าถ่อน ตาบลจันจว้าใต้ อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
(11) พระเจ้าแสนแซ่ เป็นพระพุทธรูปหน้าตักกว้าง ฐานกว้าง 30 นิ้ว หน้าตักกว้าง 25 นิ้ว สูง 52นิ้ว
เป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่มีอายุหลาย ประดิษฐานอยู่ที่วัดป่าสักหลวง ตาบลจันจว้าใต้ อาเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย
6.6 อุตสาหกรรม
ในด้านอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อม และขนาดกลางมีการประกอบการอยู่ดังนี้
- โรงสีข้าว 20 แห่ง
- โรงงานน้าแข็ง น้าดื่ม 2 แห่ง

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
ชื่อหน่วยงานธุรกิจ
ร้านจาหน่ายรถ
ร้านล้างอัดฉีด
ร้านซ่อมรถ
ตลาดสด
ร้านขายของชา
ธุรกิจไฟแนนซ์
ร้านตัดผม
ปั้มหลอด
โรงสีข้าว
โรงน้าแข็ง
โรงงานน้าดื่ม
สถานพยาบาล(คลีนิค)
ย่านการค้า
สถานที่ให้เช่าพักอาศัย
สถานที่รับเลี้ยงเด็ก
สถานที่ประกอบการเกี่ยวกับไม้
สถานที่จาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิง
สถานที่รับแลกเปลี่ยนหรือเช่ารถ(เต้นท์)
อู่เคาะพ่นสี
ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
สถานที่จาหน่ายยารักษาโรค(ร้านขายยา)
สถานที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต
สถานบริการถ่ายรูป
ร้านจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ร้านอาหาร สวนอาหาร
ธนาคาร
ร้านจาหน่ายอุปกรณ์การเกษตร

แห่ง
1
2
15
5
79
3
7
12
9
1
2
2
2
19
1
1
3
1
3
10
1
2
2
3
11
1
1

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน
ตาบลจันจว้ามี 11 หมู่บ้าน ได้แก่ ตาบลจันจว้าใต้มี 12 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 บ้านป่าสักหลวง
หมู่ที่ 2 บ้านทรายมูล หมุ่ที่ 2 บ้านป่าสักหลวง
หมู่ที่ 3 บ้านแม่คาน้าลัด หมู่ที่ 3 บ้านป่าบงหลวง
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยน้าราก หมู่ที่ 4 บ้านกิ่วพร้าว
หมู่ที่ 5 บ้านห้วยน้าราก หมู่ที่ 5 บ้านหนองปึ๋ง
หมู่ที่ 6 บ้านดง หมู่ที่ 6 บ้านหนองครก
หมู่ที่ 7 บ้านต้นยาง หมู่ที่ 7 บ้านม่วงหมู่สี
หมู่ที่ 8 บ้านหนองร่อง หมู่ที่ 8 บ้านป่ากุ๊ก
หมู่ที่ 9 บ้านห้วยน้าราก หมู่ที่ 9 บ้านแม่คาฝั่งหมิ่น
หมู่ที่ 10 บ้านสันนาหนองบัว หมู่ที่ 10 บ้านสันหลวง
หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวหัวฝาย หมู่ที่ 11 บ้านป่าถ่อน
หมู่ที่ 12 บ้านสันทางหลวง
7.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร
ตาบลจันจว้า
1. ฝาย
จานวน แห่ง 1. ฝาย
2. ลาเหมือง จานวน แห่ง 2. ลาเหมือง จานวน แห่ง
3. หนองน้า จานวน แห่ง 3. หนองน้า จานวน แห่ง
4. ลาห้วย จานวน แห่ง 4. ลาห้วย จานวน แห่ง
5. อ่างเก็บน้า จานวน แห่ง 5. อ่างเก็บน้า จานวน แห่ง
6. สระเก็บน้า จานวน แห่ง 6. สระเก็บน้า จานวน แห่ง
7. พื้นที่ชุ่มน้า จานวน 1 แห่ง 7. พื้นที่ชุ่มน้า จานวน 1 แห่ง
8. แม่น้า จานวน 2 สาย 8. แม่น้า จานวน 2 สาย

7.3 ข้อมูลด้านการเกษตร

ตาบลจันจว้าใต้
จานวน แห่ง

ข้อมูลการปลูกพืชที่สาคัญของตาบลจันจว้าใต้ปี 2559
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
รวม

นาปี
(ไร่)
ราย
810
77
758
62
1312
137
468
70
720
76
1037
71
768
52
1198
59
1048
98
876
72
250
59
1010
78
1025
911

นาปรัง
(ไร่)
ราย
614
67
585
62
868
128
350
59
520
69
980
68
650
42
800
47
954
97
871
70
190
52
957
73
8339
834

มันสาปะหลัง
(ไร่)
ราย
320
42
320
42

ยางพารา
(ไร่)
ราย
17
3
5
1
13
9
8
1
80
14
2930
1
3053
29

พ.ท. การเกษตร
พืชผัก
ส้มโอ
(ไร่)
ราย
(ไร่)
ราย
10
15
13
6
12
8
15
10
18
20
17
12
18
14
15
20
15
18
15
12
14
32
8
10
23
43
70
50
21
10
2
6
20
25
11
8
20
15
15
17
155
136
197
215

สับปะรด
(ไร่)
ราย
80
5
30
6
100
10
70
5
280
26

(ไร่)
20
22
25
30
30
35
30
22
70
40
28
30
382

ลิ้นจี่
ราย
8
10
10
7
12
10
18
14
20
13
2
6
130

กก
(ไร่)
60
50
110

ราย
52
40
90

(ไร่)
8
1
9

ปาล์ม
ราย
5
10
15

ข้อมูลการปลูกพืชที่สาคัญตาบลจันจว้าปี 2559
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
รวม

นาปี
(ไร่)
ราย
1,766
103
1,275
62
1,643
71
842
113
1,142
81
722
31
977
64
447
25
740
37
1,299
33
1,005
41
11,858
661

นาปรัง
(ไร่)
ราย
1766
103
1275
62
1643
71
842
113
1142
81
722
31
977
64
447
25
740
37
1299
33
1005
41
11858
661

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
(ไร่)
ราย
12
6
12
6

(ไร่)
2
2

ลิ้นจี่
ราย
16
27
8
20
25
13
13
12
27
28
4
193

(ไร่)
29
29

พ.ท. การเกษตร
ส้มโอ
ลาใย
ราย
(ไร่)
ราย
20
300
1
20
300
1

ปาล์น้ามัน
(ไร่)
ราย
40
3
40
3

ยางพารา
(ไร่)
ราย
14
152
22
151
7
76
15
241
4
64
6
1
690
63

พืชผัก
(ไร่)
ราย
10
25
18
20
15
30
20
42
28
64
12
29
15
31
5
8
26
62
15
28
5
14
165
353

สัปะรด
ไร่
ราย
180
15
100
10
80
12
280
90

7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้(หรือน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค)
ต้าบลจันจว้า
ต้าบลจันจว้าใต้
1. บ่อบาดาล จานวน แห่ง 1. บ่อบาดาล
จานวน แห่ง
2. ประปา จานวน แห่ง 2. ประปา จานวน แห่ง
3. หนองน้า จานวน แห่ง 3. หนองน้า จานวน แห่ง
4. อ่างเก็บน้า จานวน แห่ง 4. อ่างเก็บน้า จานวน แห่ง
5. สระเก็บน้า จานวน แห่ง 5. สระเก็บน้า จานวน แห่ง
6. พื้นที่ชุ่มน้า จานวน 1 แห่ง 6. พื้นที่ชุ่มน้า จานวน 1 แห่ง
7. แม่น้า จานวน 2 สาย 7. แม่น้า จานวน 2 สาย
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
- ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีวัดอยู่ในเขตเทศบาลตาบลจันจว้าอยู่ทั้งหมด 20 วัด

ทาเนียบวัดและพระสังฆาธิการในเขตตาบลจันจว้า ประจาปี 2560
ล้าดับ
ที่
1
2

วัด
บ้านใหม่
ทรายมูล

3

แม่คาน้าลัด

4
5

ห้วยน้าราก
ป่าหมากหน่อ
(พระพุทธทศพลญาณ)

6
7

บ้านดง
ต้นยาง

8
9

หนองร่อง
สันนาหนองบัว

10

เชื้อเจ็ดตน(ธรรมยุต)

ชื่อ/ฉายา เจ้าอาวาส
พระนิคม ฐิตฺปัญโญ
พระครูวินัยธรเทพวัลย์
อิทฺธิญาโณ
พระไพบูลย์ จนฺทวโร

จ้านวน
พระ
พระภิกษุ สามเณร ธาตุ
2
2

1
2

8

1



พระกบิล กตปุญโญ
พระมหาชัยนันต์โชติปัญโญ

7
1

1
1



พระครูเกษม สุนทรเขต
พระอธิการสมบัติ กตฺปุญโญ

2
1

3
2



พระวิบรรทูล สุทธิปราโส
พระครูขันติสมณคุณ

2
1

4

-

3
28

(แม่ชี 1)
17

-

พระปัญญาวิสุทธิคุณ(เจืออตุโล)
รวม

หมายเหตุ : สัญญาลักษณ์  หมายถึงการมีพระธาตุ

หมายเหตุ

สังกัดคณะสงฆ์
อ.เชียงแสน

เลขานุการเจ้าคณะ
ตาบลจันจว้าใต้ เขต 1

สังกัดคณะสงฆ์
อ.เชียงแสน
(สังกัดธรรมยุต)

ท้าเนียบวัดและพระสังฆาธิการในเขตต้าบลจันจว้าใต้
ประจ้าปี 2560
ล้าดับ
วัด
เจ้าอาวาส
ที่
1
วัดพระธาตุดอยกู่แก้ว พระนพดล โสภณมโน

จ้านวน
พระภิกษุ สามเณร
3
-

พระ
ธาตุ


2
3

ป่าสักหลวง
ป่าบงหลวง

พระอธิการสนั่น สุจิณฺโณ
พระครูประพัฒน์ธรรมโชติ

2
2

4




4

กิ่วพร้าว

พระครูประสิทธิ์ปัญญาคม

1

3



5

หนองปึ๋ง

พระครูนิวิฐธรรมรัตน์

2

8



6
7

หนองครก
ป่ากุ๊ก

พระรังสรรค์ สุจิตฺโต
พระณัฏฐกฤษณ์อิทฺธวณฺโณ

2
2

8
-


-

8

ม่วงชุม (ฝั่งหมิ่น)

เจ้าอธิการธาร ภูริจิตฺโต

1

5

-

9
10
11
12

สันหลวง
ป่าถ่อน
สันทางหลวง
สานักสงฆ์ม่วงหมูสี

พระบรรณวิทย์ขนฺติสาโร
พระจาลอง สุเมโธ
พระชาญชัย ฐานุตตโร

3
1
2
1
22

2
1
31



-

รวม

หมายเหตุ
รักษาการ
เจ้าอาวาส
รองเจ้าคณะอาเภอ
แม่จัน
เจ้าคณะตาบล
จันจว้าใต้เขต 1
ที่ปรึกษาเจ้าคณะ
ตาบล
วัดพระเจ้า 5
พระองค์
เจ้าคณะตาบล
จันจว้าใต้เขต 2

หมายเหตุ : สัญญาลักษณ์  หมายถึงการมีพระธาตุ
8.2 ประเพณีและงานประจ้าปี

มีขนบธรรมเนียมประเพณีและการสืบทอดวัฒนธรรมตามแบบพื้นเมืองล้านนาทั่วไปในอดีตกาลก่อนการ
ก่อสร้างชุมชนเทศบาลตาบลจันจว้า คนในชุมชนเทศบาลตาบลจันจว้าโดยส่วนใหญ่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจาก
จังหวัดลาพูน และ จั งหวัด เชียงใหม่ จั งหวัด ลาปาง บางส่วนสาเนียงพูดภาษาที่เรียกว่า" คายอง " ก็ยังใช้กันอยู่
ในปัจจุบัน แต่ก็ยังมีประเพณีนิยม ตามแบบล้านนาในบางโอกาสที่สาคัญ ๆ
ประเพณีที่สาคัญมีดังนี้
- ประเพณีสงกรานต์
- ประเพณีสรงน้าพระธาตุดอยกู่แก้ว (12 วัด)
- ประเพณีสรงน้าพระธาตุวัดพระทศพลญาณ ( วัดป่าหมากหน่อ )

- ประเพณีรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ
- ประเพณีสืบชะตาหลวง
- ประเพณีสลากภัต ( ตานก๋วยสลาก )
- ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)
- ประเพณีตั้งธรรม
- ประเพณีทาบุญปอยหลวง/ ปอยข้าวสังข์
- ประเพณีถวายเทียนพรรษา
- ประเพณีปฏิบัติธรรมพระสงฆ์ตาบลจันจว้า จันจว้าใต้ (เข้ารุกขมูลกรรม)
- ประเพณีทานข้าวใหม่(เดือน 4 เป็ง)
-ประเพณีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
- ประเพณีทาบุญทอดกฐิน
8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาต่างๆ
สาขา
ชื่อ-สกุล
ภาษาและวรรณกรรม
พระครูประสิทธิ์บุญญาคม
นายประสิทธ์ สุรินทร์แก้ว
นายชาติชาย ชุ่มมงคล
ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
นายชัยเจริญ น้อยหมอ
การจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสาคร โรจน์คาลือ
ศิลปะการแสดงและดนตรี
นายสมศักดิ์ แสนคาหล่อ
การจัดการแพทย์แผนโบราณและ
นายสม กันทาเดช
สมุนไพร
อาหารและโภชนาการ
นางเอ้ย ราพิงค์
การจัดกระบวนการเรียนรู้
นายสมาน ภิระบรรณ
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
พระครูประสิทธิ์บุญญาคม
ธุรกิจและสวัสดิการชุมชน
นางวิหค สุริวงศ์
การละเล่นพื้นบ้าน
นายบุญเย็น จอมจันทร์กาศ
เกษตรกรรมและการทามาหากิน
นายอนันต์ คาโมนะ

ที่อยู่
เจ้าอาวาสวัดกิ่วพร้าว
บ้านป่าสักหลวง ม.2 ต.จันจว้าใต้
บ้านต้นยาง ม.7 ต.จันจว้า
โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
โรงเรียนบ้านห้วยน้าราก
บ้านห้วยน้าราก ม.5 ต.จันจว้า
บ้านห้วยน้าราก ม.9 ต.จันจว้า
บ้านใหม่ ม.1 ต.จันจว้า
เจ้าอาวาสวัดกิ่วพร้าว
บ้านกิ่วพร้าว ม.4 ต.จันจว้าใต้
บ้านสันหลวง ม.10 ต.จันจว้าใต้
บ้านหนองครก ม.6 ต.จันจว้าใต้

ภาษาถิ่น
ภาษาถิ่นส่วนใหญ่เป็นภาษาพื้นเมือง และภาษายอง ซึ่งเป็นจุดเด่นของเทศบาลตาบลจันจว้ามียังคง
เอกลักษณ์ภาษายองสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน คนยอง หรือ “คุนยอง” เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ที่อาศัยอยู่

รอบพื้นที่ชุ่มน้าเวียงหนองหล่ม โดยพบว่าประชาชน 21 หมู่บ้านจาก 23 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตาบลจันจว้า
เป็นประชากรที่สืบเชื้อสายมาจากชาวยอง นอกจากนี้ยังรวมถึงชุมชนอีกหลายแห่งในตาบลท่าข้าวเปลือก เช่น
บ้านแม่ลัว เป็นต้นทั้งนี้กลุ่มคนยองที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่ชุ่มน้าเวียงหนองหล่มนี้สืบเชื้อสายมาจากกลุ่มชาติพันธุ์
ชาวยองที่อาศัยอยู่ในเมืองยอง สหภาพเมียนมาร์ (ในอดีตอยู่ในเขต สิบสองปันนา ประเทศจีน) ถูกกวาดต้อนเข้า
มาเป็นพลเมืองของเมืองลาพูนในปี พ.ศ. 2348 ซึ่งเป็นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น หลังจากนั้นคนยองที่อาศัย
อยู่เมืองลาพูน ส่วนหนึ่งต้องการจะเดินทางกลับเมืองยอง ประกอบกับเป็นช่วงที่เมืองเชียงใหม่และลาพูนประสบ
กับภัยแล้ง การอพยพโยกย้ายถิ่นฐานจึงเกิดขึ้น คนยอง จึงเลือกใช้เส้นทางเดินทางเพื่อมุ่งหน้ากลับเมืองยอง ใช้
เส้นทางจากเมืองลาพูน ผ่านดอยนางแก้ว เวียงป่าเป้า มายังเมืองเชียงราย และเชียงแสน จากนั้นจึงใช้เส้นทางลัด
เลาะไปตามแม่น้าโขงขึ้นไปจะพบบริเวณ สบยอง ก็จะถึงเมืองยอง แต่ในการเดินทางขณะนั้นมีเรื่องเล่าของ
ผู้สูงอายุที่เล่าสืบต่อกันมาตรงกันว่า บรรพบุรุษชาวยองเมื่อเดินทางมาจากเมืองลาพูนแบบ “นอนแฮม แกมมื้อ”
คือเดินทางรวมกันมากันเป็นกลุ่ม ใช้เกวียนบรรทุกของ เดินทางกันมาเรื่อยๆค่าตรงไหนก็หยุดพัก จนมาถึงบริเวณ
นี้เมื่อก่อนเรียกว่าเมืองเชียงแสน
8.4 สินค้าพืนเมืองและของที่ระลึก
กลุ่มอาชีพ
ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
กลุ่มไม้กวาด
นายศรีวรรณ ศรีนวลใหญ่ บ้านใหม่
ม.1 ต.จันจว้า
กลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่
นายเพ็ชร วงค์ปัญญา บ้านทรายมูล ม.2 ต.จันจว้า
กลุ่มหมอยาพื้นเมือง
นายบุญปั๋น แก้วรากมุข บ้านห้วยน้าราก ม.4 ต.จันจว้า
กลุ่มของใช้พื้นเมือง
นายอิ่นคา
บ้านห้วยน้าราก ม.9 ต.จันจว้า
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร(แคบหมูบัวตอง) นางบัวตอง จับใจนาย
บ้านป่าบงหลวง ม.3 ต.จันจว้าใต้
กลุ่มผลิตภัณฑ์แหนม
นางผ่องผิว ไชยสาร
บ้านกิ่วพร้าว ม.4 ต.จันจว้าใต้
กลุ่มถักกระเป๋า
นางวันเพ็ญ ไชยสาร
บ้านกิ่วพร้าว ม.4 ต.จันจว้าใต้
กลุ่มของเล่นพื้นบ้าน
นายสม นางดี กันแก้ว บ้านกิ่วพร้าว ม.4 ต.จันจว้าใต้
กลุ่มข้าวแต๋นน้าแตงโมและขนม
นางหงส์ทอง ตุ่นแก้ว
บ้านหนองครก ม.6 ต.จันจว้าใต้
ทองม้วน
กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่อกก
นายจานง ทุนกาศ
บ้านแม่คาฝั่งหมิ่น ม.9 จ.จันจว้าใต้
กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ
นางบัวแก้ว จินดาธรรม บ้านป่าสักหลวง ม.2 ต.จันจว้าใต้
นางสังเวียน ปรารมภ์
บ้านสันทางหลวง ม.12 ต.จันจว้าใต้
กลุ่มผ้าทอพื้นเมือง
นางสังวาร แก้วดวงกาศ บ้านสันทางหลวง ม.12 ต.จันจว้าใต้
9. ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้า
เป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญต่อชีวิตคน พืช และสัตว์มากที่สุดแต่ก็มีค่าน้อยที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ น้าเป็นปัจจัยสาคัญในการดารงชีวิตของมนุษย์และเป็นองค์ประกอบที่
สาคัญของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายซึ่งแหล่งน้าธรรมชาติในเขตเทศบาล ดังนี้

แหล่งน้าธรรมชาติ
แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึน
-แม่น้าจัน 1 แห่ง -บ่อบาดาล 64 แห่ง
-แม่น้าคา 1 แห่ง
-อ่างเก็บน้า 6 แห่ง
-หนองน้า 18 แห่ง
-ฝาย 43 แห่ง
-ลาเหมือง/ลาห้วย 80 แห่ง -ประปา 18 แห่ง
-พื้นที่ชุ่มน้า 1 แห่ง
9.2 ป่าไม้
คือสังคมของพืชและสัตว์ ซึ่งประกอบด้วยพรรณไม้ใหญ่น้อยหลายชนิดเป็นหลัก มี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความผาสุกของประชาชนซึ่งในเขตเทศบาลตาบลจันจว้าเป็นป่าชุมชนขนาดเล็กมีป่า
ชุมชนอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ ดังนี้
-บ้านห้วยน้าราก หมู่ 4 ตาบลจันจว้า
-บ้านห้วยน้าราก หมู่ 5 ตาบลจันจว้า
-บ้านห้วยน้าราก หมู่ 9 ตาบลจันจว้า
-บ้านต้นยาง หมู่ 7 ตาบลจันจว้า
-บ้านกิ่วพร้าว หมู่ 4 ตาบลจันจว้าใต้
-บ้านหนองปึ๋ง หมู่ 5 ตาบลจันจว้าใต้

9.3 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตเทศบาลตาบลจันจว้า มีความอุดมสมบูรณ์และมีความ สาคัญต่อมนุษย์
ในด้านต่าง ๆ ซึ่งเหมาะแก่การทาการเกษตรและ เป็นแหล่ง ทรัพยากรที่เป็น ปัจจัย สาคัญ ต่อการดารงชีวิตของ
มนุษย์ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560)
********************************************
1. สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ
พ.ศ.2557-2560
1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ
ประเภท
2557
2558
งบประมาณ งบประมาณ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
เบิกจ่าย
งบบุคลากร
27,425,150
27,346,726 31,093,490 30,557,357.35
งบดาเนินงาน 28,671,033 25,064,717.66 27,426,990 24,294,896.74
งบลงทุน
8,028,000 3,613,888.69 12,083,050 11,456,675.64
งบกลาง
6,732,907 4,905,333.33 5,906,370
5,168,064.48
งบอุดหนุน
3,469,000 3,450,922.42 3,479,100
3,266,889.07
รายจ่ายอื่น
5,673,910
5,658,410
11,000
11,000
รวม
80,000,000 70,039,998.10 80,000,000 74,754,883.28
ร้อยละ
87.55
93.44
การเบิกจ่าย

2559
งบประมาณ
34,290,746
29,360,855
8,058,800
6,427,599
3,831,000
31,000
82,000,000

เบิกจ่าย
32,837,382
23,756,577.41
6,812,224
6,133,695.83
3,648,733.38
11,000
73,199,612.62
89.27

2560
งบประมาณ
เบิกจ่าย
38,691,896
27,668,755
11,276,000
33,351,349
12,000
111,000,000

แผนภูมิแสดงร้อยละของการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
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1.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
1.2.1 เชิงปริมาณ
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2557-2559)
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี รวม 158 โครงการ
งบประมาณ 20,286,000.-บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเมืองน่าอยู่
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพขององค์กร
5.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบูรณาการพัฒนาในท้องถิ่น
6.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้าทางการเกษตร
การคมนาคมขนส่ง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
รวม

จานวนโครงการที่
ปรากฏในแผน
15

จานวนโครงการที่
ได้ปฏิบัติ
5

17

14

64
18
16
6

55
8
16
6

22

21

158

125

สรุป จานวนโครงการที่กาหนดไว้ในแผนสามปี เฉพาะปี 2557 มี 158 โครงการงบประมาณ
20,286000 ปฏิบัติได้จริง 125 โครงการ งบประมาณ 15,405611 คิดเป็นร้อยละ 79.11

เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี
(พ.ศ.2558-2560) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี
รวม 363 โครงการ งบประมาณ 58,235,300.-บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา การเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบ
บูรณาการ
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สู่ระบบ
นิเวศน์สมบูรณ์
รวม

จานวนโครงการที่
ปรากฏในแผน
19
136
65
83

จานวนโครงการที่
ได้ปฏิบัติ
15
118
58
68

40

33

20

18

363

310

สรุป จานวนโครงการที่กาหนดไว้ในแผนสามปี เฉพาะปี 2558 มี 363 โครงการงบประมาณ
58,235,300.-บาท ปฏิบัติได้จริง 310 โครงการ งบประมาณ 25,487,222.-บาท คิดเป็นร้อยละ 85.40
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี
(พ.ศ.2559-2561) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี
รวม 222 โครงการ งบประมาณ 65,405,600.-บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา การเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบ
บูรณาการ
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สู่ระบบ
นิเวศน์สมบูรณ์
รวม

จานวนโครงการที่
ปรากฏในแผน
22
83
27
31

จานวนโครงการที่
ได้ปฏิบัติ
22
80
27
27

49

41

10

9

222

206

สรุป
จานวนโครงการที่กาหนดไว้ในแผนสามปี เฉพาะปี 2559 มี 222 โครงการงบประมาณ
65,405,600.-บาท ปฏิบัติได้จริง 206 โครงการ งบประมาณ 50,857,418.-บาท คิดเป็นร้อยละ 92.79

1.2.

2 เชิงคุณภาพ
การดาเนินงานดานเศรษฐกิจ
มีการสนับสนุนกลุ่มองค์กรอาชีพ
เพื่อพัฒนารายได้กลุ่ม และพัฒนาอาชีพเสริมสาหรับ
ราษฎรอยางนอยหมูบานละ 1 กลุม โดยตั้งงบประมาณฝึกอบรมอาชีพ พัฒนากลุ่ม และรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
ซึ่งเป็นการพัฒนาตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การสร้างมูลค่า เพื่อเปนการลดปญหาการวางงานและสงเสริม
รายไดของราษฎร
การดาเนินงานดานสังคม
มีการสงเสริมกิจกรรมนันทนาการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การสนับสนุนอุปกรณ กีฬาใหกับ หมู
บ้าน การจัดการแข งขันกีฬาในระดับตาบล และกีฬาเยาวชน เพื่อให เยาวชนและประชาชนทั่วไปได รูจักใชเวลา
ว่างใหเปนประโยชน์ หางไกลยาเสพติด และสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในตาบล
มีการสงเสริมและสนับสนุนใหราษฎรในตาบลตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด รวมถึงสนับสนุน
งบประมาณให กับหนวยงานในการดาเนินการด านการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ได้แก่จัดการอบร ม ผู้
ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทศบาลตาบลเวียงพางคา จัดตั้งชมรมจักรยานสีแดงต้านภัยยาเสพติด
และรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
มีการส งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
เพื่อให ทุกฝายตระหนักถึง
ความสาคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป นพลังที่สาคัญของท องถิ่นและของประเทศ โดยสนับสนุนทั้งด าน
กิจกรรมเพื่อเสริมสรางทักษะ เชน กีฬา ฝึกอาชีพ สนับสนุนทุนการศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมด านสังคมและ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการดารงชีวิตที่เหมาะสมกับวัย
การดาเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน
มีการกอสรางปรับปรุงและซ อมแซม ถนนคอนกรีตไร้ฝุ่น ให้อยู ในสภาพที่ใช งานได สะดวก
ปลอดภัยสาหรับผู้สัญจรไปมา
มีการดาเนินการสนับสนุนงบประมาณขยายเขตบริการไฟฟ าสาธารณะภายในหมู บาน และ
ติดตั้งไฟกิ่งใหมีแสงสวางอยางเพียงพอในเวลากลางคืน
มีการดาเนินการขยายเขตประปา หมู่บ้านที่ขาดแคลนน้าบริโภค อุปโภคอย่างทั่วถึง
มีการปรับปรุงหอกระจายข าวของหมู บานและจัดตั้งจุดปฎิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชน
ประชาคมตาบลเวียงพางคา เพื่อใหการประชาสัมพันธ เกี่ยวกับขาวสารบ้านเมือง เรื่องตาง ๆ ที่ประชาชนควรรู้
ให้เปนไปอยางรวดเร็ว และทันสมัย
การดาเนินงานดานแหลงน้า
มีการกอสรางฝายต้นน้าลาธาร ขุดลอกคลองธรรมชาติ ขุดลอกลาเหมือง เพื่อใหมีน้าเพียงพอ
สาหรับการเกษตรกรรม

การดาเนินงานดานสาธารณสุข
มีการดาเนินการโครงการป องกันการแพร ระบาดของโรคไข เลือดออก โดยการพ่นหมอกควัน
กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในตาบล โดยความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อสม. รพส.ตาบลจันจว้า รพส.
ตาบลจันจว้าใต้ และรพส.แม่คาน้าลัด โรงพยาบาลแม่จัน และสาธารณสุขอาเภอแม่จัน
มีการสนับสนุนงบประมาณและจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ในการดาเนินงาน ศูนย์ ศสมช.ทุก
หมู่บ้าน และจัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม. ประชาชน ด้านความรู้ด้านสาธารณสุขต่างๆ
การดาเนินงานดานการเมือง การบริหาร
มีการสงเสริมและสนับสนุนให พนักงาน ลูกจาง คณะผู้บริหาร และ สมาชิกสภามีความรู ในด
านการปกครองและดานกฎหมาย จัดอบรมใหความรู้กับผู นาชุมชนทุกกลุ ม เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของผู นา
ชุมชน และส่งเสริมให้มีบทบาทในการเข้ามามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น
มีการจัดประชุมประชาคมตาบลสัญจรเป็นประจาทุกเดือน เพื่อเป็นเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นในกิจการเทศบาล ร้องเรียนร้องทุกข์ และรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สาคัญ
มีการจัดกิจกรรม
5 ส เพื่อบริหารจัดการพื้นที่บริการของเทศบาล ให้เกิดความพึงพอใจที่ดีแก่
ประชาชนที่รับบริการ
การดาเนินงานดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มีการจัดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนอุปกรณการเรียนการสอนแก่โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อ
เพิ่มพูนทักษะในการเรียนการสอน อีกทั้งสนับสนุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันให กับเด็กในวัยเรียนอย่าง
ทั่วถึง
มีการสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณจัดงานพิธีกรรมทางศาสนา งานรัฐพิธีและประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
การดาเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มีการดาเนินการรณรงคใหราษฏรรักษาความสะอาดในหมู บาน ส่งเสริมการปลูก ต้นไม้ทาความ
สะอาดพื้นที่ถนนในหมู่บ้าน ตามโครงการถนนเวียงพางคาสวย หน้าบ้านสะอาด
มีการส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะ ลดโลกร้อน โดยจัดตั้งชมรมจักรยานสีแดงต้านภัยยาเสพ
ติดและรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นแกนนาในการคัดแยกขยะ เพื่อนามาขาย ณ ธนาคารขยะ จัดอบรมการติดตั้งบ่อดัก
ไขมันครัวเรือน และการทาปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อลดปริมาณขยะและน้าเน่าเสียจากครัวเรือน
2. ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560
2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่สาคัญ
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลจันจว้าได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนโดยรวม เช่น จัดหาสิ่งอานวยความสะดวกสบายในการดารงชีวิตให้ประชาชน
การบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การอานวยความยุติธรรม ด้านการศึกษา
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมสงเคราะห์การส่งเสริมการฝึกอาชีพตลอดจนการสร้างถนนและ

ปรับปรุงสภาพถนนภายในเขตเทศบาลตาบลจันจว้า การขุดลอกคูคลองรวมทั้งพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า
ประปา และการสื่อสารที่เทศบาลตาบลจันจว้ารับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.2 ผลกระทบ
ผลกระทบ
ภายนอก ซึง่ เป็นตัวชี้วัดว่าหน่วยงานก่อให้เกิดผลกระทบซึ่งสร้างความเสียหายจากการ
ดาเนินงานแก่ประชาชนหรือไม่ โดยอาจวัดจากขนาดและความถี่จากการเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น การก่อสร้างถนน
หรือรางระบายน้าขวางทางน้าหลากทาให้เกิดปัญหาน้าท่วมในพื้นที่บ่อย
3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560
3.1 โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถ
นาไปปฏิบัติได้จริงค่อนข้างสูงของแต่ละยุทธศาสตร์และมีบางยุทธศาสตร์ที่ปฏิบัติได้น้อยควรแก้ไขปัญหาโดย
มอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผน จัดทา
แผนให้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ คือ ไม่ควรกาหนดโครงการในแผนมากเกินกว่าสถานะ
ทางการคลังของเทศบาลตาบลจันจว้ากาหนดไว้
3.2 จากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 1
ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 2.3 กาหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนาโครงการในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2558-2560) เฉพาะปี 2558 มาดาเนินการในปีงบประมาณ 2558 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงจะได้คะแนน
เต็ม 5 คะแนน จากตัวชี้วัดนี้ จะเห็นได้ว่าเทศบาลตาบลจันจว้า นาแผนพัฒนาปี 2558 ไปปฏิบัติได้ 206 โครงการ
จากที่ตั้งไว้ในแผน 222 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.79 ซึ่งได้คะแนนประเมินจากกรมส่งเสริมฯเต็ม 5 คะแนน
ทาให้การนาโครงการไปปฏิบัติได้บรรลุวัตถุประสงค์

ส่วนที่ 3
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
********************************************
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
1. ด้านความมั่นคง
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร จัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร
รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ
3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5.ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการทาลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัยอย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม
6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(6) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เปูาหมายที่ 1 คนไทยทุกกลุ่มวัยมีทักษะ และความรู้ความสามารถที่จะเป็นฐานในการพัฒนา
ประเทศ
เปูาหมายที่ 2 คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
เปูาหมายที่ 3 คนไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่ลดลงและ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เปูาหมายที่ 4 คนไทยมีจิตสานึกพลเมืองและมีค่านิยมตาม บรรทัดฐานที่ดีของสังคมไทย
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม
เปูาหมายที่ 1 ลดปัญหาความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของ กลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม
แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน
เปูาหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
เปูาหมายที่ 1 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
เปูาหมายที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เปูาหมายที่ 1 เพิ่มพื้นที่ปุาไม้และแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
เปูาหมายที่ 2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้าในพื้นที่ 25 ลุ่มน้าของประเทศอย่างมั่นคง ปลอดภัย
และเท่าเทียม
เปูาหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
และระบบนิเวศ
เปูาหมายที่ 4 เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถใน
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความมั่นคง
เปูาหมายที่ 1 ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศตลอดไป
เปูาหมายที่ 2 ประเทศชาติมีความมั่นคงทุกมิติ และสังคมมีความสมานฉันท์เพิ่มขึ้น
เปูาหมายที่ 3 พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีเศรษฐกิจดีขึ้นและประชาชนมีสันติสุขและปลอดภัย
เปูาหมายที่ 4 ประเทศไทยสามารถรับมือกับ ภัยคุกคามและมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เพิ่มขึ้น
เปูาหมายที่ 5 ความเสี่ยงจากการก่อการร้าย ต่ากว่าอันดับที่ 20 และด้านไซเบอร์ต่ากว่าอันดับที่
10 ของโลก
เปูาหมายที่ 6 สาธารณภัยต่างๆ มีแนวโน้มลดลง
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย
เปูาหมายที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ
ให้อยู่ในอันดับสองของอาเซียน
เปูาหมายที่ 2 เพิ่มจ้านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
เปูาหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นให้อยู่ สูงกว่าร้อยละ 50
เปูาหมายที่ 4 ลดข้อร้องเรียนของประชาชนที่ไม่ได้รับ การอ้านวยความยุติธรรมอย่างเสมอภาค
เป็นธรรม

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
เปูาหมายที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ โลจิสติกส์ในภาพรวม
เปูาหมายที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคมนาคม
เปูาหมายที่ 3 การพัฒนาระบบ โลจิสติกส์
เปูาหมายที่ 4 การพัฒนาด้านพลังงาน
เปูาหมายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
เปูาหมายที่ 6 การพัฒนาสาธารณูปการ (น้าประปา)
8. ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
เปูาหมายที่ 1 เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา สู่ร้อยละ 1.5 ของ GDP
และมีสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็น 70:30
เปูาหมายที่ 2 เพิ่มจ้านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน
เปูาหมายที่ 3 เพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และด้าน
เทคโนโลยี จัดโดย IMD ให้อยู่ในล้าดับ 1 ใน 30
1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อม
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์
1. การพัฒนา Logistics รองรับการเชื่อมโยง NSEC ตาม กรอบความร่วมมือ GMS และ AEC
2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน
3. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรม การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ
กลยุทธ์
1. การเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตร
2. การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกรและ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
การเกษตร
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการการตลาดสินค้าเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ สุขภาพ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ

2. พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ เป็นศูนย์กลางการ ท่องเที่ยว ทางบก ทางน้า ทาง

อากาศ เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อน บ้าน GMS
3. พัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการ และบุคลากรทางการ ท่องเที่ยวสู่สากล
4. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ และการตลาดท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ดารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
และพลังงานโดย การมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว
กลยุทธ์
1. พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น
2. รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบ นิเวศ
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยี
GIS, MIS
4. สร้างภาคีและส่งเสริมชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
1.4 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2561-2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและ
บริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักเพื่ออานวยความสะดวกทางระบบโลจิสติกส์ รวมทั้ง
สนับสนุนการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน+6 GMS
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมความร่วมมือการค้าชายแดนในภาพรวมเพื่อให้เกิดการแข่งขันเสรีทาง
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศอาเซียน+6 และ GMS
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOPและ SMEs เพื่อเพิ่มมูลค่าการ
แข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพเกษตรกร
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตรและความมั่นคงของ
อาหาร
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพ ลดต้นทุน การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มและการ
พัฒนาระบบตลาด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การด้ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เกิดการ
เชื่อมโยงวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน GMS
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วง Low Season พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และ
เพิ่มศักยภาพบุคลากรสู่สากล
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์ และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณี สังคม และค่านิยม
ล้านนาเชื่อมโยงสู่การเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับ สนับสนุนการลงทุนด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถของกาลังแรงงานและการคุ้มครองสวัสดิภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สนับสนุนให้ประชาชนน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นวิถีชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด้ารงความสมบูรณ์และ
ยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความอุดมสมบูรณ์และ
ยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน/หมู่บ้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์ที่ 1 ดาเนินการตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินโดยใช้กลไกขับเคลื่อน 7 แผนหลัก อย่างมี
ประสิทธิภาพรองรับประชาคมอาเซียนปี 2558
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของพื้นที่ภายในและ
ตามแนวชายแดน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและลดอัตราการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน
1
.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6 และ GMS
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาแหล่งน้าและระบบบริหารจัดการน้าเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร
กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่น
เพื่อเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

กลยุทธ์ 1.4 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้
มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในชุมชน
กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข
กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้ได้มาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขตเศรษฐกิจ
ชายแดน
กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจชายแดน
กลยุทธ์ 3.4 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น
กลยุทธ์ 3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
กลยุทธ์ 4.1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
กลยุทธ์ 4.2 ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กลยุทธ์ 4.3 ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข สื่อด้านอิเลคทรอนิกส์และปัญหา
แรงงานต่างด้าว
กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์และยั่งยืน
กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ปูองกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้าเสีย และมลภาวะ
กลยุทธ์ 5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ 6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ 6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี

1

.6 ไทยแลนด์ 4.0
สาหรับประเทศไทยได้มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนา
กลไกเพื่อการขับเคลื่อนความมั่งคั่งของประเทศมาตลอด ในระยะแรกมีการใช้โมเดลประเทศไทย 1.0 ที่เน้นการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยเกษตรกรรม เนื่องจากประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคนี้จึงมีการพึ่งพาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก
โดยมีการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปยังต่างประเทศ
ระยะต่อมาเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ยุคของอุตสาหกรรมจึงมีการใช้โมเดลประเทศไทย 2.0 ซึ่งเน้นในด้าน
การพัฒนาอุตสาหกรรมเบา เริ่มจากอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้า ตามด้วยโมเดลประเทศไทย 3.0
ที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก เน้นการผลิตเพื่อการส่งออกมากขึ้น เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี ยาน
ยนต์ และชิ้นส่วนต่าง ๆ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยภาคอุตสาหกรรมที่เน้นการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ผลิตและการให้บริการขั้นพื้นฐานในการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ
ดังนั้น ในการที่จะก้าวข้ามปัญหาดังกล่าวจาเป็นต้องมีการปฏิรูปประเทศอีกครั้งด้วยความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนโดยใช้ โมเดลประเทศไทย 4.0 เป็นเครื่องมือในการนาประเทศให้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่งที่
มีความมั่งคั่งและยั่งยืน พัฒนาจากประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูง โดยจะต้องมีการปรับเปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ เป็นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และปรับเปลี่ยนจากการ
ให้บริการพื้นฐานเป็นบริการที่ต้องใช้ทักษะขั้นสูง
โมเดลประเทศไทย 4.0 ต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากเดิมที่ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการผลิตภาคอุตสาหกรรม ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยต้อง
ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติที่สาคัญ ได้แก่
1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม
2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม
3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
จากแนวคิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดังกล่าว ประเทศไทย 4.0 จะต้องมีการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4
องค์ประกอบส้าคัญ คือ
1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและ
เทคโนโลยีโดยเกษตรกรต้องมีรายได้มากขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ
2. เปลี่ยนจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแบบเดิมที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่
การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูงและเป็นวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
3. เปลี่ยนจากการให้บริการแบบเดิม ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่า ไปสู่การบริการที่สร้างมูลค่าสูง
4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง

กรอบยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย 4.0
ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก โดยมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ต่าง ๆ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมไทยสู อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา
ยุทธศาสตร์นี้มีเปูาหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมเปูาหมาย เพิ่มการใช้งาน
ด้านดิจิทัลในการบริหารจัดการการผลิตในกลุ่ม SMEs เพิ่มจานวนผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม ลดปริมาณของ
เสียและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคอุตสาหกรรม
รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเปูาหมาย ยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับผลิตภาพ มาตรฐาน และนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและสังคมผู้ประกอบการ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรมรองรับอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา
ยุทธศาสตร์นี้มีเปูาหมายในการปฏิรูปองค์กรภาครัฐเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเปูาหมาย เพิ่ม
มูลค่าการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเปูาหมายในพื้นที่เปูาหมาย เพิ่มการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา เพิ่ม
จานวนนักวิจัยในอุตสาหกรรมเปูาหมาย เพิ่มจานวนสิทธิบัตรจดทะเบียนต่อประชากร และเพิ่มจานวนแรงงาน
คุณภาพเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเปูาหมาย โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ 1 ปฏิรูปองค์กรภาครัฐให้ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทักษะ องค์ความรู้ของบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยกับเศรษฐกิจโลก
ยุทธศาสตร์นี้มีเปูาหมายให้รูปแบบการผลิตของภาคอุตสาหกรรมสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของตลาดโลกและปรับเปลี่ยนสู่ห่วงโซ่ที่มีมูลค่าสูง พัฒนารูปแบบและเพิ่มการใช้ดิจิทัลเพื่อการจัดหาวัตถุดิบและ
การทาตลาดระดับโลก เพิ่มการลงทุนของผู้ประกอบการไทยไปยังต่างประเทศเปูาหมายและเพิ่มการลงทุนของนัก
ลงทุนต่างชาติในกลุ่มอุตสาหกรรมเปูาหมาย รวมทั้งเพิ่มการขยายตัวของอุตสาหกรรมกลุ่มเปูาหมายไปยังตลาด
ต่างประเทศ ยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตของโลก
กลยุทธ์ที่ 2 เชื่อมโยงการผลิตและการตลาดสู่สากลด้วยดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการลงทุนขยายฐานการผลิตในและนอกประเทศ

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
“จันจว้าเมืองน่าอยู่ เคียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง
เคารพเสียงประชาชน มากล้นผลผลิตทางการเกษตร
ระบบนิเวศแสนสมบูรณ์ ศูนย์การศึกษาและการเรียนรู้”

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต้าบลจันจว้า
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์สมบูรณ์
2.3 เป้าประสงค์รวม
1. ส่งเสริมให้เป็นแหล่งการเกษตรชุมชนพอเพียง และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการศึกษาและการกีฬาให้สูงขึ้น และเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับ ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง
4. พัฒนาระบบบริการสาธารณะและคมนาคมมีคุณภาพมาตรฐาน
5. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างบูรณาการ
6. สภาพพื้นที่ปุาและทรัพยากรธรรมชาติคงความอุดมสมบูรณ์
2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. จานวนชุมชนที่ดาเนินการตามแนวทางเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียง
2. จานวนร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน
3. จานวนร้อยละของประชาชนที่มี คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับ ประชาชนอยู่เย็นเป็น
สุข ชุมชนเข้มแข็ง
4. จานวนร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนา
5. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการบริหารงานและการบริการสาธารณะของ
เทศบาล
6. จานวนร้อยละของพื้นที่ปุาและทรัพยากรธรรมชาติทคี่ งความอุดมสมบูรณ์
2.5 กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตรและส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและ
สมดุลพึ่งพาตนเองได้
2. พัฒนาระบบการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยกระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่าง
เท่าเทียม ได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง สังคมหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง

4. ส่งเสริมการจัดวางผังเมืองรวมอย่างเป็นระเบียบและเหมาะสมและมีการจัดบริการโครงสร้าง
พื้นฐาน ทั้งด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานที่เพียงพอและทั่วถึง
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามแนวทางธรรมาภิบาล และมุ่งส่งเสริมระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีให้เกิดแก่หน่วยงานและชุมชน
6. ส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนเพื่อเป็นเมืองที่สะอาด สวยงาม และน่าอยู่อย่างยั่งยืน
2.6 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ ที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ประเทศไทยจะ
ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้ งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิกระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรีความท้าทายของ เทคโนโลยีใหม่ ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้าทางสังคม เป็นต้น ทาให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
๑๒ จึงจาเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สาคัญ
คือ การน้อมนาและประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม, การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิด
การปฏิรูปประเทศ,การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
จากแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย ได้กาหนดวิสัยทัศน์ “เมืองแห่งการค้า การลงทุนการเกษตร และ
การท่องเที่ยวรุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ”
โดยมีเปูาประสงค์ เพื่อสร้างการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น สร้างสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนา
เมืองให้น่าอยู่ และเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
จากยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้กาหนดวิสัยทัศน์ “ประตูการค้า
สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ” โดยมี
เปูาประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ( GMS)
และ AEC เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ
เพิ่มผลิตภาพและ
คุณค่าของสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรม พัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และคุณค่าสินค้าและบริการ
เน้นฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเพิ่ม มูลค่าการท่องเที่ยวเพี่อเพิ่มรายได้ และรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
ธรรมชาติ
จากยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ได้กาหนดวิสัยทัศน์
"ยึดหลักธรรมภิบาล ทางานแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนมีความสุข”
จะเห็นได้ว่า จากแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
12
(พ.ศ. 2560 - 2564) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเชียงรายล้วนแต่มุ่งเน้นที่การพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง เทศบาลตาบลจันจว้าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น
ดูแลและ

ให้บริการประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เยาวชนได้รับการศึกษาทั้ง
ในและนอกระบบ อนุรักษ์ ฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ให้ได้มาตรฐาน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในด้านสุขภาพอนามัย เศรษฐกิจ สังคม และ จากนโยบายของคณะ
ผู้บริหารเทศบาลตาบลจันจว้า ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเทศบาลจะเป็นแกนกลางในการ
ขับเคลื่อนกลไก ทุกภาคส่วนในพื้นท ี่ให้เดินหน้าในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น และการพัฒนาในทุก ๆ ด้านอย่าง
สอดคล้อง และจากศักยภาพด้านกาลังคน รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ของเทศบาลตาบลจันจว้า ที่มีความพร้อม
ในการพัฒนาท้องถิ่น จึงกาหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning) ของเทศบาลตาบลจันจว้า ว่า “เทศบาล
ต้าบลจันจว้าเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกษตรอินทรีย์ดี เศรษฐกิจดี และ
สภาพแวดล้อมดี”
2.7 แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. ประชาชนมีงานทา มีอาชีพ มีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีพ
2. สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่
3. ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ดีงามและทางธรรมชาติที่สวยงามและเป็นที่รู้จักแพร่หลาย
5. เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีแหล่งความรู้ที่
ทันสมัยและรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง
6. ศิลปะ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ดารงอยู่สืบทอดตลอดไป
7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการด้านกีฬาของชุมชน เยาวชนได้ร่วมคิดร่วมทากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีทักษะและการแสดงความสามารถ ด้านกีฬา ด้านดนตรีการส่งเสริมอาชีพและการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
8. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับบริการด้านการสาธารณสุขโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
9. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมและบริการสาธารณะอย่างที่ถึง มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีถ้วนหน้า
10. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความสงบเรียบร้อยภายในชุมชนปลอดภัย
จากยาเสพติดและอบายมุข
11. การคมนาคมขนส่ง มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทันสมัย ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่และได้มาตรฐาน
12. บ้านเมืองน่าอยู่และสวยงามเป็นระเบียบ และมีผังเมืองที่ดีเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเมือง
ในอนาคต
13. การบริหารด้านการเงิน – การคลัง และการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลมีประสิทธิภาพ
14. ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจสูงสุด
15. บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล
16. การเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ผ่านกระบวนการเทคโนโลยีที่ทันสมัย

17. ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน มีความเข้าใจอันดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมี
ส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นด้วยจิตอาสา
18. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ได้รับการดูแลรักษาอย่างยั่งยืน
19. ประชาชนมีจิตสานึกและส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
20. บ้านเมืองน่าอยู่ปราศจากมลภาวะและสิ่งปฏิกูล ตลอดจนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
ความสัมพันธ์ของพันธกิจ ยุทธศาสตร์ จุดมุ่งหมาย และกลุยทธ์
พันธกิจที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุม และเสริมสร้างศักยภาพความเป็นแหล่ง
เกษตรชุมชนพอเพียงด้วยฐานเศรษฐกิจที่มั่นคง
ยุทธศาสตร์
จุดมุ่งหมาย
กลยุทธ์
แผนงาน
1.1 ส่งเสริมการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 1
1. ประชาชนมีงานทา มีอาชีพ
-แผนงาน
การพัฒนา
มีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีพ อินทรีย์แบบครบวงจรตาม
การเกษตร
แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่
เศรษฐกิจตามหลัก 2. สร้างความเข้มแข็งให้ภาค
-แผนงาน
1.2 พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการ อุตสาหกรรม
ปรัชญาเศรษฐกิจ การเกษตรแบบครบวงจรตาม
เกษตรกรรม
พอเพียง
แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่
การโยธา
1.3 ส่งเสริมอาชีพและเพิ่ม
3. ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี
และดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา รายได้ให้แก่ประชาชนและ
แก้ไขปัญหาความยากจนตาม
เศรษฐกิจพอเพียง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
4. มีแหล่งท่องเที่ยวทาง
พอเพียง
วัฒนธรรมที่ดีงามและทาง
ธรรมชาติที่สวยงามและเป็นที่รู้จัก
แพร่หลาย
4.1 พัฒนาระบบการจราจร -แผนงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4
1. การคมนาคมขนส่ง มีความ
การพัฒนา
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทันสมัย การจัดทาผังเมือง และการ อุตสาหกรรม
คมนาคมขนส่ง
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค
การโยธา
ระบบ
สาธารณูปการทั่วถึงครอบคลุมทุก 4.2 พัฒนาระบบการระบาย -แผนงาน
น้า
สาธารณูปโภคและ พื้นที่และได้มาตรฐาน
เคหะและ
4.3 พัฒนาระบบการประปา ชุมชน
สาธารณูปการ
2. บ้านเมืองน่าอยู่และสวยงาม
และแหล่งน้าเพื่ออุปโภค
เป็นระเบียบ และมีผังเมืองที่ดี
-แผนงานการ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา บริโภค
พาณิชย์
4.4 พัฒนาระบบไฟฟูา
เมืองในอนาคต
สาธารณะ และโทรคมนาคม
4.5 พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

พันธกิจที่ 2 การสร้างความเป็นเมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์
จุดมุ่งหมาย
กลยุทธ์
แผนงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2
1. เด็ก เยาวชน และประชาชน 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน -แผนงาน
การพัฒนา
ทั่วไปได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง การเรียนรู้ตลอดชีวิต การ
การศึกษา
พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาและ
และมีคุณภาพ มีแหล่งความรู้ที่
-แผนงาน
การศึกษาทั้งระบบเชิงบูรณา ศาสนาและ
ทรัพยากรมนุษย์
ทันสมัยและรู้จักใช้เทคโนโลยี
การ
อย่างยั่งยืน
อย่างถูกต้อง
วัฒนธรรม
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุน
2. ศิลปะ ศาสนา ประเพณี
ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
วัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ดารงอยู่สืบทอด ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ตลอดไป
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการ
3. เยาวชนได้ร่วมคิดร่วมทา
กีฬา และนันทนาการ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม มีทักษะและการแสดง
ความสามารถ ด้านกีฬา ด้าน
ดนตรีการส่งเสริมอาชีพและการ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ยุทธศาสตร์ที่ 3
1. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน -แผนงาน
การพัฒนาคุณภาพ ได้รับบริการด้านการสาธารณสุข งานสาธารณสุข การอนามัย สาธารณสุข
ครอบครัว สุขภาวะชุมชน
ชีวิตและสังคมเพื่อ โดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
-แผนงาน
และการพัฒนาระบบบริการ สังคม
เป็นเมืองน่าอยู่
2. ชุมชนมีความเข้มแข็ง
ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคม สาธารณสุข
สงเคราะห์
และบริการสาธารณะอย่างที่ถึง มี 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุน -แผนงาน
ด้านการจัดสวัสดิการสังคม
คุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า
รักษาความ
3. ประชาชนมีความปลอดภัยใน การสังคมสงเคราะห์และ
สงบภายใน
ความมั
น
่
คงของมนุ
ษ
ย์
ชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความสงบ
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุน
เรียบร้อยภายในชุมชนปลอดภัย
การปูองกันและบรรเทาสา
จากยาเสพติดและอบายมุข
ธารณภัย การปูองกันและ
การแก้ไขปัญหายาเสพติด
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

พันธกิจที่ 3 บริหารจัดการองค์กรภายใต้วัฒนธรรมประชาธิปไตยและการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์
จุดมุ่งหมาย
กลยุทธ์
แผนงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5
1. การบริหารด้านการเงิน – การ 5.1 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ -แผนงาน
การพัฒนาการเมือง คลัง และการจัดเก็บรายได้ของ ในการเมืองการปกครอง การ บริหารงาน
สร้างสานึกประชาธิปไตยและ ทั่วไป
และการบริหาร
เทศบาลมีประสิทธิภาพ
การมีส่วนร่วมของประชาชน
จัดการองค์กรแบบ 2. ประชาชนได้รับบริการที่ดี
-แผนงาน
บูรณาการ
ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว มีความ และองค์กรทุกภาคส่วน
สร้างความ
5.2 ส่งเสริมการเพิ่มขีด
พึงพอใจสูงสุด
เข้มแข็งของ
สมรรถนะของบุคลากรและ
3. บุคลากรของเทศบาล
ชุมชน
พั
ฒ
นาศั
ก
ยภาพขององค์
ก
รเพื
อ
่
ปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมี
คุณธรรมจริยธรรมและหลักธรร การบริการที่ดีและทันสมัย
5.3 ส่งเสริมการพัฒนา
มาภิบาล
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
4. การเข้าถึงและรับรู้ข้อมูล
และการบริหารการคลัง
ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ผ่าน
กระบวนการเทคโนโลยีที่ทันสมัย
5. ประชาชนและหน่วยงานทุก
ภาคส่วน มีความเข้าใจอันดีต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมี
ส่วนร่วมในการบริหารและการ
พัฒนาท้องถิ่นด้วยจิตอาสา
พันธกิจที่ 4 การเสริมสร้างศักยภาพความเป็นแหล่งเกษตรชุมชนพอเพียงและฐานเศรษฐกิจที่มั่นคง
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
6.1 ส่งเสริมการสร้างจิตสานึก -แผนงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 6
1. ทรัพยากรธรรมชาติและ
ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และ
การพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ได้รับ
การเกษตร
คุ
ม
้
ครองดู
แ
ลรั
ก
ษา
ทรัพยากรธรรมชาติ การดูแลรักษาอย่างยั่งยืน
-แผนงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
และสิ่งแวดล้อมสู่ 2. ประชาชนมีจิตสานึกดีในการ
เคหะและ
สิ่งแวดล้อม
ระบบนิเวศน์
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ชุมชน
6.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
สมบูรณ์
และสิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. บ้านเมืองน่าอยู่ปราศจาก
6.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการ
มลภาวะ และสิ่งปฏิกูล
สิ่งแวดล้อมขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
ตลอดจนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
มลพิษ และการบาบัดน้าเสีย

(1.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 พันธกิจ
สร้างฐานการผลิตด้านการเกษตรและส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและสมดุลพึ่งพา
ตนเองได้
 เป้าประสงค์
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้เป็นแหล่งการเกษตรชุมชนพอเพียง และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ค่าเป้าหมาย
1. จานวนครัวเรือนเกษตรกรดาเนินการตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่
2. จานวนครัวเรือนของประชาชนที่มีฐานรายได้ไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
3. จานวนแหล่งน้าทางการเกษตรที่ได้รับการพัฒนา
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
แผนงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
1.1 ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ - จานวนเกษตรกรที่ทา
แผนงานการเกษตร
สานักปลัด
แบบครบวงจรตามแนวคิด
การเกษตรแบบผสมผสาน
เกษตรทฤษฎีใหม่
เกษตรปลอดภัย และเกษตร
อินทรีย์
1.2 ส่งเสริมอาชีพและเพิ่ม
- จานวนของครัวเรือนที่มี
แผนงานการเกษตร
สานักปลัด
รายได้ให้แก่ประชาชนและแก้ไข รายได้เพียงพอต่อการดารงชีพ
ปัญหาความยากจนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการ
- จานวนของเกษตรกรที่มีน้าใช้ แผนงานอุตสาหกรรมและ กองช่าง
เกษตรกรรม
ในการเกษตรอย่างเพียงพอ
โยธา
 ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์
เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย:
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

(2.) การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน
 พันธกิจ
มุ่งพัฒนาระบบการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 เป้าประสงค์
1. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการศึกษาและการกีฬาให้สูงขึ้น ครอบคลุมและทั่วถึงอย่างมี
มาตรฐาน
2. พัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม
เป็นแหล่งวัฒนธรรมที่ดีงาม และเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
 ค่าเป้าหมาย
1. จานวนร้อยละของประชาชนทุกกลุ่มอายุได้รับโอกาสการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบและนอกระบบ
โรงเรียน
2. จานวนร้อยละของประชาชนที่ปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น
3. จานวนร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
แผนงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักของ
แผนงานการศึกษา กอง
เรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนา
นักเรียนระดับชุมชนในภาพรวม
การศึกษา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้ง
ระบบเชิงบูรณาการ
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน จานวนร้อยละของประชาชนที่ร่วม
แผนงานการศาสนา กอง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
กิจกรรมสืบสานขนบธรรมเนียม
และวัฒนธรรม การศึกษา
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา จานวนร้อยละของประชาชนร่วม
แผนงานการศาสนา กอง
และนันทนาการ
กิจกรรมส่งเสริมการออกกาลังกาย เล่น และวัฒนธรรม การศึกษา
กีฬา และนันทนาการอย่างสม่าเสมอ
 ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ
และเชิงสุขภาพ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย:
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข
(3.) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
 พันธกิจ
ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างเท่าเทียม ได้รับ
สวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง สังคมหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง
 เป้าประสงค์
1. เสริมสร้างสุขภาพอนามัยและมาตรฐานการบริการด้านสาธารณสุขชุมชน
2. เสริมสร้างประชาชนให้มีคุณธรรมมีทักษะและการดารงชีวิตอย่างเหมาะสมสถาบันทางสังคมและ
ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับและสังคมเชิงบูรณาการ ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ได้รับ
บริการสาธารณะที่ดีมีคุณภาพ
 ค่าเป้าหมาย
1. จานวนร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการด้านสาธารณสุขครบถ้วน
2. จานวนร้อยละของประชาชนที่ได้รับสวัสดิการสังคมและการบริการสังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึง
3. จานวนร้อยละของประชาชนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
แผนงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนงาน
จานวนร้อยละของประชาชนที่มี
แผนงาน
กอง
สาธารณสุข การอนามัยครอบครัว สุข สุขภาพร่างกายและสุขภาวะ
สาธารณสุข สาธารณสุข
ภาวะชุมชน และการพัฒนาระบบ
อนามัยที่ดี
และ
บริการสาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจัด จานวนร้อยละของประชาชนที่
แผนงานสังคม สานักปลัด
สวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์และ ได้รับสวัสดิการสังคมและการ
สงเคราะห์
ความมั่นคงของมนุษย์
บริการสังคมสงเคราะห์ครบถ้วน
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกัน จานวนร้อยละของสาธารณภัย
แผนงานการ สานักปลัด
และบรรเทาสาธารณภัย การปูองกัน ปัญหายาเสพติด และปัญหา
รักษาความ
และการแก้ไขปัญหายาเสพติด และการ อาชญากรรมที่ลดลง
สงบภายใน
รักษาความสงบเรียบร้อย
 ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย:
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ยุ ทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย
(4.) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 พันธกิจ
เป็นเมืองที่มีการจัดวางผังเมืองรวมอย่างเป็นระเบียบและเหมาะสมและมีการจัดบริการโครงสร้าง
พื้นฐาน ทั้งด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน ที่เพียงพอและทั่วถึง
 เป้าประสงค์
1. พัฒนาระบบบริการสาธารณะและคมนาคมมีคุณภาพมาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน และครอบคลุมทุกพื้นที่
2. โครงสร้างพื้นฐานได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างเป็นระบบรองรับการลงทุนอย่างมีศักยภาพ
 ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่
2. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินโครงการเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
แผนงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
4.1 พัฒนาระบบการจราจร
ร้อยละของเส้นทางคมนาคม
แผนงาน
กองช่าง
การจัดทาผังเมือง และการ
ขนส่งที่ได้มาตรฐานและ
อุตสาหกรรมและ
คมนาคมขนส่ง
ครอบคลุมพื้นที่
โยธา
4.2 พัฒนาระบบการระบายน้า ร้อยละของรางระบายน้า/ท่อ
แผนงาน
กองช่าง
ระบายน้าที่ได้มาตรฐานและ
อุตสาหกรรมและ
ครอบคลุมพื้นที่
โยธา
4.3 พัฒนาระบบการประปาและ ร้อยละของครัวเรือนที่มี
แผนงาน
กองช่าง
แหล่งน้าเพื่ออุปโภคบริโภค
น้าประปาใช้อุปโภคบริโภคอย่าง อุตสาหกรรมและ
เพียงพอ
โยธา
4.4 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ร้อยละของระบบสาธารณูปการ
แผนงาน
กองช่าง
และสาธารณูปการ
ที่ครบถ้วน ได้มาตรฐาน และใช้ อุตสาหกรรมและ
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
โยธา
4.5 พัฒนาระบบไฟฟูา
ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้ แผนงานเคหะและ
กองช่าง
สาธารณะ และโทรคมนาคม
ร้อยละของถนนสาธารณะที่
ชุมชน
ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ

 ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการ
โลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย:
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6
และ GMS
(5.) การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ
 พันธกิจ
บริหารจัดการตามแนวทางธรรมาภิบาล และมุ่งส่งเสริมระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้เกิดแก่
หน่วยงานและชุมชน
 เป้าประสงค์
1. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างบูรณาการ
2. บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทัศนคติที่ดีในการทางานยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม
3. องค์กรมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ มีคุณภาพและจัดการบริการภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึง
ได้อย่างเสมอภาค รวดเร็ว มีคุณภาพ
 ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตย
2. ร้อยละของจานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทางาน
3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการบริหารงานและการบริการสาธารณะของเทศบาล
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
แผนงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
5.1 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน ร้อยละของประชาชน มีความรู้ความ
แผนงานสร้าง สานักปลัด
การเมืองการปกครอง การสร้าง
เข้าใจ และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ความเข้มแข็ง
สานึกประชาธิปไตยและการมีส่วน การเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
ของชุมชน
ร่วมของประชาชนและองค์กรทุก
ภาคส่วน

5.2 ส่งเสริมการเพิ่มขีดสมรรถนะ
ของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพ
ขององค์กรเพื่อการบริการที่ดีและ
ทันสมัย
5.3 ส่งเสริมการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
และการบริหารการคลัง

ร้อยละของจานวนบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพในการทางาน
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ที่มี
ต่อการบริหารงานและการบริการ
สาธารณะของเทศบาล
ร้อยละของรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่
เพิ่มขึ้น
ร้อยละของการบริหารการคลังที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

ทุกกอง

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

ทุกกอง

 ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย :
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย:
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
(6.) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์สมบูรณ์
 พันธกิจ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเป็น
เมืองที่สะอาด สวยงาม และน่าอยู่อย่างยั่งยืน
 เป้าประสงค์
1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ค่าเป้าหมาย
1. จานวนแหล่งน้าธรรมชาติและพื้นที่ปุาที่ได้รับการปรับปรุง ฟื้นฟูให้สมบูรณ์
2. ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
แผนงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
6.1 ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกใน ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ
แผนงานการเกษตร
สานักปลัด
การมีส่วนร่วมอนุรักษ์และ
และภาคประชาชนที่มีส่วนร่วม
คุ้มครองดูแลรักษา
ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม

6.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

จานวนพื้นที่ปุาไม้และแหล่งน้าที่
สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

แผนงานการเกษตร

สานักปลัด

6.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล มลพิษ และการบาบัดน้า
เสีย

ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนมีการจัดการอย่างถูกหลัก
วิชาการ
การจัดการสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

กอง
สาธารณสุขฯ

 ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย :
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย:
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
การวิเคราะห์ทางสังคม
ชุมชนในเขตเทศบาลตาบลจันจว้าได้รับอิทธิพลจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ.
๒๕๐๔) โดยนับ ตั้งแต่ช่วง พ.ศ.๒๕๑๐ เป็นต้นมา วิถีชีวิต แบบเกษตรกรรมดั้งเดิมเริ่มเปลี่ยนไปตาม แรงผลักดัน
จากภายนอก ชาวบ้านหันมาปลูก พืชเชิงพาณิชย์เป็นหลัก โดยมีพ่อค้าคนกลาง จากในเมืองเข้ามารับซื้อและนา
ต้นทุนทางการ เกษตรเข้ามาขาย ทั้งเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมียาฆ่า แมลง และเครื่องมือทางการเกษตรต่างๆ ทาให้
ชุมชนต้องพึ่งพาระบบตลาดและสถาบันการเงิน ในการทาเกษตรเป็นหลัก ขณะเดียวกันก็เกิดผลกระทบทางสังคม
ด้วย เช่นกันคือ เกิดการไหลออกของแรงงานหนุ่มสาว เพื่อไปทางานในเมืองมากขึ้นทาให้ภายในชุมชน คงเหลือ
แต่เยาวชนและคนแก่จากสภาพสังคม ที่เปลี่ยนไปทาให้เกิดปัญหายาเสพติด การทะเลาะ วิวาท การตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร และปัญหา ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง
การจัดการด้านวัฒนธรรมที่
มีอยู่เดิมของชุมชนนั้น มีกิจกรรม หลากหลายและเน้นการมีส่ว นร่วม ของ
กลุ่มเยาวชนเพื่อให้เป็นตัวเชื่อม ไปสู่องค์กรและกลุ่มอื่นๆ ในชุมชน ทั้งการจัดการขยะ การใช้พลังงาน ทางเลือก
การดูและพัฒนาเยาวชน การปูองกันโรคเอดส์(HIV) การลด อบายมุข การแก้ปัญหายาเสพติด การเรียนรู้และการ
อนุรักษ์ภาษา ล้านนา และการอนุรักษ์วัฒนธรรม ท้องถิ่น

การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลจันจว้า นั้น พบว่า ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อ
หัว 48,345.37 บาท/คน/ปี รายได้ดังกล่าวนี้ขึ้นอยู่กับการเกษตร ซึ่งมีมูลค่า 621,033,404 ล้านบาทต่อปี
หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของรายได้ทั้งหมด
แม้ระบบเศรษฐกิจของชุมชนในเขตเทศบาลตาบลจันจว้าจะขึ้นอยู่กับการเกษตรที่ใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ราบ
ลุ่มน้าแม่จันและน้าแม่คาสาหรับปลูกข้าวทั้งนาปีและนาปรัง รวมทั้งพืชไร่ที่สับเปลี่ยนกันไปในแต่ละปี เช่น
สับปะรด มันสาปะหลัง แตงโม เป็นต้น แต่ระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพก็ยังคงเป็นฐานในการดารงชีวิตของ
ประชาชนส่วนใหญ่ที่ยังคงใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ชุ่มน้าเวียงหนองหล่มด้วยการเก็บ
ผัก จับปลามาบริโภค รวมทั้งยังมีตลาดชุมชนเรียกว่า “กาดเจ้า กาดแลง” เป็นแหล่งจาหน่ายผักและสัตว์น้าที่
จับมาจากพื้นที่ชุ่มน้าเวียงหนองหล่ม แทนการไปเก็บหาเองของแต่ละครัวเรือนในชุมชน
ระบบเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่เน้นการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอย่างเข้มข้น ทั้งการผลิตข้าว เพื่อ
จาหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนหลายครอบครัว แต่ยังมีจานวนหลายครัวเรือนที่ใช้ประโยชน์จากพืชและ
สัตว์รวมทั้งทุ่งหญ้าสาหรับเลี้ยงควายเพื่อสร้างรายได้ ประกอบกับปัจจุบันได้มีการปลูกสวนยางพาราเพิ่มขึ้น
การเติบโตทางเศรษฐกิจได้ทาให้ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นด้วย จากการส่งบุตรหลานไปเรียนหนังสือต่างพื้นที่ทาให้
ต้องให้มีภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้นแทบทุกหลังคาเรือน
การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
พื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ราบลุ่ม ปลายน้าและมีแหล่งน้าธรรมชาติอีกหลายแห่งจึงมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะ
แก่การทาเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทานา นอกจากนี้ยังมีการทาประมง เพื่อการบริโภคและการค้าขนาดเล็ก
รวมถึงการ เก็บหาของปุาต่างๆ ช่วงเวลานี้จึงเป็นยุคที่ชาวบ้าน ดารงชีพด้วยการพึ่งพาอาศัยฐานทรัพยากร
ธรรมชาติในพื้นที่ทั้งดิน น้า และปุา นอกจากนี้ยังเกิดการบุกรุกพื้นที่ปุาเพื่อขยายพื้นที่ทากินจนเกิดปัญหา อื่นๆ
ตามมาทั้งวิกฤติภัยแล้งและการเจือปนของสารพิษในน้า
เทศบาลตาบลจันจว้ามีแหล่งน้าที่สาคัญระดับประเทศ คือ พื้นที่ชุ่มน้าเวียงหนองหล่ม เป็นพื้นที่ชุ่มน้า
ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่เขตติดต่อระหว่างอาเภอแม่จันและอาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่รวมกว่า
20,000 ไร่ เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ชุ่มน้า 1 ใน 8 แห่งของภาคเหนือของไทย ที่มีศักยภาพและความสาคัญ
ระดับนานาชาติในทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้าเอเชีย เป็นพื้นที่ชุ่มน้าที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก ล้อมรอบไป
ด้วยพื้นที่ปุาไม้ที่มีค่าขึ้นอยู่จานวนมาก รวมทั้งพืชและสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ในหนองน้าก็มีสัตว์น้าหลากหลาย
ชนิดที่สามารถนามาบริโภคและจาหน่ายในชุมชน เวียงหนองหล่มประกอบไปด้วยพื้นที่ปุาธรรมชาติที่ตั้งอยู่รอบ
ที่สาคัญคือ ลาห้วย 6 สายจากเนินเขาได้แก่ ลาห้วยบ่อปูุโฮ้ะ ลาห้วยตื้น ลาห้วยก๊อดเต่า ลาห้วยฮ่อม ลาห้วย
สันวัดปุาตาล และลาน้าจากปุาธรรมชาติ นอกจากนั้นยังมีหนองยาว หนองแสนตอ หนองผึ้ง หนองหลวง
หนองเขียว หนองมโนราห์ หนองร่องปลาขาว หนองดินกี่และหนองวัดปุาหมากหน่อ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความ

หลากหลายทางชีวภาพอย่างมาก นอกจากนั้นยังมีปางควาย ที่สามารถพัฒนาพื้นที่เหล่านี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติได้ภายในอนาคต
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis
เทศบาลตาบลจันจว้าได้ใช้เทคนิค SWOT Analyst มาวิเคราะห์ประเมินสภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและภาพรวมของโอกาสพัฒนาในอนาคตเพื่อนาไปสู่การกาหนดวิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาซึ่งสามารถนามาตรวจสอบกับแผนพัฒนาสามปีว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนา
ท้องถิ่นเพียงใดหรือมีจุดเน้นไปในทิศทางใด
SWOT
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่
สาคัญเหมาะแก่การทาเกษตรกรรมแบบต่างๆ เช่น การทา
นา พืชไร่ ผักสวนครัว ได้ตลอดปี มีการส่งเสริมการทาปุ๋ย
หมักชีวภาพทาใช้เองเพื่อประหยัดต้นทุนและลดการใช้สารเคมี
มีการปลุกข้าวปีละ 2 ครั้ง สามารถสร้างรายได้ให้ประชาชน
เป็นอย่างดี
2. มีแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวตาม
ธรรมชาติที่สวยงามและแหล่งโบราณสถานโบราณคดีต่าง ๆ
หลายแห่ง มีหนองน้าสาธารณะขนาดใหญ่หลายแห่ง ที่
สามารถพัฒนาเป็นสถานท่องเที่ยวและพักผ่อนได้ เช่น หนอง
มโนราห์หนองเขียวเวียงหนองหล่มปางควายโคลนสปา
3. มีความคล่องตัวในการกาหนดโครงสร้างและอัตรากาลัง
บุคลากรของท้องถิ่นที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติ
หน้าที่
4. มีระบบการบริหารงบประมาณที่มีความอิสระและ
คล่องตัวทาให้สามารถใช้งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันเหตุการณ์
5. ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งซึ่งเป็นตัวแทนของ
ประชาชนในพื้นที่ ย่อมทราบปัญหาความต้องการของ
ประชาชน สามารถที่จะตองสนองความต้องการและแก้ไข
ปัญหาที่ตรงจุดและรวดเร็ว
6. ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมต่างๆกับทางราชการเป็นอย่างดี
7. มีสถานศึกษาและสถานพยาบาลของรัฐหลายแห่งและมี
สนามกีฬากลาง ลานกีฬาหลายแห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. มีงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบในด้าน
การพัฒนาได้ ค่อนข้างจะล่าช้าไม่ครอบคลุมภารกิจและพื้นที่
อันที่จะสนองตอบปัญหาและความต้องการของประชาชนเมื่อ
เปรียบเทียบกับพื้นที่อาณาเขตปกครองที่ค่อนข้างกว้างขวาง
2. ประชาชนมีฐานะยากจนรายได้ไม่เพียงพอส่วนใหญ่ไม่
มีอาชีพเสริมนอกจากการทาไร่ทานาตามฤดูกาล
3. แรงงานไม่มีคุณภาพขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
จริงจัง
4. การจัดการด้านการตลาดการผลิตและแปรรูปสินค้า
การเกษตรยังไม่มีประสิทธิภาพ
5. ระบบสารสนเทศการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และ
การดาเนินงานของเทศบาลไม่ทั่วถึงและไม่มีประสิทธิภาพ
6. โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะถนนและสะพานตาม
เส้นทางเข้าพื้นที่การเกษตรยังไม่ดีพอ
7. แหล่งน้าในภาคการเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้งไม่
เพียงพอ

โอกาส (Opportunity )
1. นโยบายต่างๆ ของรัฐบาล จังหวัด อาเภอ ได้แก่
การพัฒนาการเกษตรเพื่อการส่งออก สินค้าหนึ่งตาบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (Otop) เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ส่งเสริม
รัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ยุทธศาสตร์
อยู่ดีมีสุข เศรษฐกิจพอเพียง การปราบปรามยาเสพติดและ
ผู้มีอิทธิพล การขยายโอกาสทางการขยายโอกาสทาง
การศึกษา เป็นต้น
2. การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3. มีแหล่งเงินทุนมากขึ้น เช่น การจัดตั้งกองทุน
หมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน เพื่อเป็นแหล่งทุนให้แก่
ประชาชนภายในชุมชน หมู่บ้าน
4. นโยบายต่าง ๆของเทศบาลในการแก้ไขปัญหา
ความยากจนการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพเพื่อยกระดับ
รายได้การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนโยบายการ
พัฒนาสังคม การศึกษาสุขภาพอนามัยของชุมชน

อุปสรรค (Threat)
1. สภาพขนาดของพื้นที่ ที่มีอาณาเขตกว้างขวาง
ครอบคลุม 2 ตาบล 23 หมู่บ้าน จานวนพื้นที่ 128 ตาราง
กิโลเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนา
2. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจบทบาทภารกิจ
อานาจหน้าที่ของเทศบาล
3.
ความเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัฒน์
ความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อทัศนคติ
ค่านิยม ของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปสู่วัฒนธรรมต่างถิ่นและ
มีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น
4. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
บ่อย ทาให้สับสนในแนวทางการปฏิบัติงาน

การวิเคราะห์ SWOT MATRIX
SO
S1 มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญเหมาะแก่การทาเกษตรกรรมแบบต่าง
S2 มีแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวตาม
ธรรมชาติที่สวยงามและแหล่งโบราณสถานโบราณคดีต่าง ๆหลายแห่ง มีหนองน้าสาธารณะขนาดใหญ่หลายแห่ง
ที่สามารถพัฒนาเป็นสถานท่องเที่ยวและพักผ่อนได้
S3 มีความคล่องตัวในการกาหนดโครงสร้างและอัตรากาลังบุคลากรของท้องถิ่นที่เหมาะสมและเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่
S4 มีระบบการบริหารงบประมาณที่มีความอิสระและคล่องตัว ทาให้สามารถใช้งบประมาณเพื่อแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันเหตุการณ์
S5 ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ ย่อมทราบปัญหาความ
ต้องการของประชาชน สามารถที่จะตองสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและรวดเร็ว
S6 ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับทางราชการเป็น
อย่างดี

S7 มีสถานศึกษาและสถานพยาบาลของรัฐหลายแห่งและมีสนามกีฬากลาง ลานกีฬาหลายแห่ง ตั้งอยู่ใน
พื้นที่
O1 นโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล จังหวัด อาเภอ ได้แก่ การพัฒนาการเกษตรเพื่อการส่งออก สินค้า
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ส่งเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขเศรษฐกิจพอเพียงการปราบปรามยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล การขยายโอกาส
ทางการขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นต้น
O2 การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
O3 มีแหล่งเงินทุนมากขึ้น เช่น การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน เพื่อเป็นแหล่งทุน
ให้แก่ประชาชนภายในชุมชน หมู่บ้าน
O4 นโยบายต่าง ๆของเทศบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพเพื่อ
ยกระดับรายได้การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนโยบาย
การพัฒนาสังคม การศึกษาสุขภาพอนามัยของชุมชน
ST
S1 มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญเหมาะแก่การทาเกษตรกรรมแบบต่าง ๆ
S2 มีแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวตาม
ธรรมชาติที่สวยงามและแหล่งโบราณสถานโบราณคดีต่าง ๆหลายแห่ง มีหนองน้าสาธารณะขนาดใหญ่หลายแห่ง
ที่สามารถพัฒนาเป็นสถานท่องเที่ยวและพักผ่อนได้
S3มีความคล่องตัวในการกาหนดโครงสร้างและอัตรากาลังบุคลากรของท้องถิ่นที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่
S4 มีระบบการบริหารงบประมาณที่มีความอิสระและคล่องตัว ทาให้สามารถใช้งบประมาณเพื่อแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันเหตุการณ์
S5 ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ย่อมทราบปัญหาความ
ต้องการของประชาชน สามารถที่จะตองสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและรวดเร็ว
S6 ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับทางราชการเป็น
อย่างดี
S7 มีสถานศึกษาและสถานพยาบาลของรัฐหลายแห่งและมีสนามกีฬากลาง ลานกีฬาหลายแห่ง ตั้งอยู่ใน
พื้นที่
T1 สภาพขนาดของพื้นที่ ที่มีอาณาเขตกว้างขวางครอบคลุม 2 ตาบล 23 หมู่บ้าน จานวนพื้นที่ 128
ตารางกิโลเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่นในการ
พัฒนา
T2 ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจบทบาทภารกิจอานาจหน้าที่ของเทศบาล

T3 ความเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัฒน์ ความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อทัศนคติ
ค่านิยม ของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปสูวัฒนธรรมต่างถิ่นและมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น
T4 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบ่อย ทาให้สับสนในแนวทางการปฏิบัติงาน
WO
W1 มีงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบในด้านการพัฒนาได้ ค่อนข้างจะล่าช้าไม่ครอบคลุม
ภารกิจและพื้นที่อันที่จะสนองตอบปัญหาและความต้องการของประชาชนเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อานาเขต
ปกครองที่ค่อนข้างกว้างขวาง
W2 ประชาชนมีฐานะยากจนรายได้ไม่เพียงพอส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริมนอกจากการทาไร่ทานาตาม
ฤดูกาล
W3 แรงงานไม่มีคุณภาพขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
W4 การจัดการด้านการตลาดการผลิตและแปรรูปสินค้าการเกษตรยังไม่มีประสิทธิภาพ
W5 ระบบสารสนเทศการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และการดาเนินงานของเทศบาลไม่ทั่วถึงและไม่มี
ประสิทธิภาพ
W6 โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะถนนและสะพานตามเส้นทางเข้าพื้นที่การเกษตรยังไม่ดีพอ
W7 แหล่งน้าในภาคการเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้งไม่เพียงพอ
O1 นโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล จังหวัด อาเภอ ได้แก่ การพัฒนาการเกษตรเพื่อการส่งออก สินค้าหนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ส่งเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขเศรษฐกิจพอเพียงการปราบปรามยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล การขยายโอกาสทางการขยาย
โอกาสทางการศึกษา เป็นต้น
O2 การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
O3 มีแหล่งเงินทุนมากขึ้น เช่น การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน เพื่อเป็นแหล่งทุน
ให้แก่ประชาชนภายในชุมชน หมู่บ้าน
O4 นโยบายต่าง ๆของเทศบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพเพื่อ
ยกระดับรายได้การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนโยบาย
การพัฒนาสังคม การศึกษาสุขภาพอนามัยของชุมชน
WT
W1 มีงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบในด้านการพัฒนาได้ ค่อนข้างจะล่าช้าไม่ครอบคลุม
ภารกิจและพื้นที่อันที่จะสนองตอบปัญหาและความต้องการของประชาชนเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อานาเขต
ปกครองที่ค่อนข้างกว้างขวาง
W2 ประชาชนมีฐานะยากจนรายได้ไม่เพียงพอส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริมนอกจากการทาไร่ทานาตาม
ฤดูกาล
W3 แรงงานไม่มีคุณภาพขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

W4 การจัดการด้านการตลาดการผลิตและแปรรูปสินค้าการเกษตรยังไม่มีประสิทธิภาพ
W5 ระบบสารสนเทศการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และการดาเนินงานของเทศบาลไม่ทั่วถึงและไม่มี
ประสิทธิภาพ
W6 โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะถนนและสะพานตามเส้นทางเข้าพื้นที่การเกษตรยังไม่ดีพอ
W7 แหล่งน้าในภาคการเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้งไม่เพียงพอ
T1 สภาพขนาดของพื้นที่ ที่มีอาณาเขตกว้างขวางครอบคลุม 2 ตาบล 23 หมู่บ้าน จานวนพื้นที่ 128
ตารางกิโลเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่นในการ
พัฒนา
SO (การใช้จุดแข็งฉวยโอกาสจากภายนอก)
1.การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ ( S1,S2, O1, O2,O3 ,O4 )
2.ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรกรรมอย่างครบวงจร ( S1, S4, S6,O1, O3,O4)
3.การพัฒนาเมืองน่าอยู่( S1,S2, S5, S6, S7,O1, O2, O3 ,O4 )
4.การสนับสนุนและการจัดการศึกษาการพัฒนาแหล่งเรียนรู้( S2, S3,S7, S8,O1,O2 )
ST (การใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบของอุปสรรค)
1. สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ( S5,S6,T1,
T2,T3,T4)
2. การสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น( S2, S7, T2, T3 )
3. การเพิ่มศักยภาพในการบูรณาการทางานในพื้นที่และประสานขอรับงบประมาณจากภายนอกองค์กร
( S5,S6,S7,T1 )
4. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์การกีฬาและนันทนาการ ( S2,S7,T1,T3 )
5. การส่งเสริมด้านสุขภาพของประชาชน ( S6, S7,T2,T3 )
WO (การปรับปรุงจุดอ่อนภายในโดยฉวยโอกาสจากภายนอก)
1.สนับสนุนสมาชิกสภาและผู้บริหาร พนักงานและประชาชนในพื้นที่ได้รับการศึกษาและฝึกอบรม
( W1,W2,W3,O2,O4 )
2.พัฒนาและปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ( W1,W5,O1,O4 )
3.สนับสนุนและส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและการตลาด ( W2,W3,W4,O1,O3,O4)
4.การรณรงค์และปูองกันปัญหาสังคม ( W2,O1,O4 )
5.การพัฒนาแหล่งน้าทางการเกษตรและโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ( W6,W7,O1,O2 )

WT (ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงข้อจ้ากัด)
1.การสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(W1,W7,W6,T1,T3)
2.การให้ความรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (W1,W2,T1,T3)

สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น
ปัญหาและความต้องการ

สาเหตุของปัญหา

แนวทางการแก้ไขปัญหา

1. ด้านเศรษฐกิจ
1.1 ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ
ในวิธีการตามเกษตรอินทรีย์
1.2 ปัญหาด้านการผลิตต้นทุนการ
ผลิตสูงคุณภาพการผลิตต่าต้นทุนการ
แปรรูปและการเกษตรสูง
1.3 แหล่งน้าตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บ
น้าได้ตลอดทั้งปีไม่มีระบบบริหารจัดการ
ที่ดี
1.4 ปริมาณสารตกค้างในผลผลิต
เกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น
1.5 ราคาผลผลิตทางการเกษตรและ
สินค้าชุมชนท้องถิ่นไม่แน่นอนขาดการ
ประชาสัมพันธ์และงบประมาณการ
สนับสนุน
1.6 ขาดการส่งเสริมสนับสนุน
ศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและขีด
ความสามารถของเกษตรกร
1.7 ขาดการส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาตลาดเดิมและเพิ่มตลาดใหม่
1.8 ขาดการรวมกลุ่มเพื่อการเรียนรู้
ในทุกสาขาอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชน
1.9 ขาดความต่อเนื่องของโครงการ

- การมีความรู้
ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพต่า
เนื่องจากการขาดโอกาสใน
การศึกษาและพัฒนา
ทักษะต่างๆ
- การขาดโอกาสในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์
- การมีปัญหาสุขภาพ
- การมีทรัพย์สินและที่ดิน
ในการทากินน้อย
- การเน้นพัฒนาเมือง
มากกว่าพัฒนาชนบทหรือ
การพัฒนาชนบท
- การเน้นแต่ทุนทาง
กายภาพโดยขาดการ
ส่งเสริมทุนทางสังคม
- การเน้นการส่งเสริม
อุตสาหกรรมมากกว่า
การเกษตร
- การเน้นเปูาหมายการ
เจริญเติบโต ทางด้าน
เศรษฐกิจมากกว่าการ

- พื้นที่ด้านการเกษตรกรรมที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์
- เพิ่มศักยภาพเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกรด้านเกษตร
อินทรีย์เกี่ยวกับแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์ที่สาคัญของประเทศ
และมีตลาดรองรับภายใต้การ
บริหารจัดการที่ดี
- มีการเพิ่มรายได้โดยการเพิ่ม
ผลผลิตสินค้าบนฐานความรู้และ
ความเป็นธรรม
- ส่งเสริมความรู้ในการทาเกษตร
ทฤษฎีใหม่และกลุ่มอาชีพสามารถ
ดาเนินงานแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ภายในหมู่บ้าน
- ส่งเสริมการวางแผนการพัฒนา
อาชีพและสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนโดยดาเนินการฝึกอบรม
อาชีพเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
งานทาและมีรายได้เพียงพอต่อการ
ดารงชีพ

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
1.10 ประชาชนว่างงานหลังจากฤดู
การเก็บเกี่ยว และขาดเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ

ปัญหาและความต้องการ
2. ด้านการศึกษา ศาสนา และ

กระจายรายได้ให้กับ
ประชากร
- ระบบราชการไม่เอื้อต่อ
การแก้ปัญหา ความ
ยากจนทั้งในแง่ขั้นตอนใน
การปฏิบัติงานที่ซับซ้อน
และล่าช้า
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- หน่วยงานรับผิดชอบให้
วัฒนธรรม
งบประมาณจากัดจึงทาให้
2.1 ขาดเอกภาพในการจัดการ
เด็กนักเรียนในการแข่งขัน
การศึกษาในพื้นที่ ทาให้ขาดการบูรณา ด้านต่าง ๆ ไม่สามารถเข้า
การในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ร่วมกิจกรรมได้
2.2 สถานศึกษาขาดบุคลากร วัสดุ
- งบประมาณมีจากัดใน
อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย การบริหารงานด้าน
2.3 เด็กนักเรียนได้เรียนถึงขั้นภาค
การศึกษา
บังคับและไม่มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่ - ขาดบุคลากรที่มีความรู้
สูงขึ้นเนื่องจากขาดทุนการศึกษา
ความสามารถทาง
ระดับการศึกษาของประชาชนโดยรวมยังอยู่ใน การศึกษา
ระดับต่า
- กระแสค่านิยมตะวันตก
2.4 ขาดการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม
เป็นกระแสนิยมวัตถุทาให้
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างจริงจัง
สังคมและครอบครัวเห็น
แก่ตัว
3. ด้านสังคม
- การเปลี่ยนแปลงจาก
3.1 ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจใน
สังคมชนบทเป็นสังคม
การดูแลระวังรักษาสุขภาพและการปูองกันการ เมือง
แพร่ระบาดของโรคติดต่อรวมทั้งการกาจัด
- การเปลี่ยนแปลงจาก
พาหนะของโรค
สังคมเกษตรกรรมไปเป็น
3.2 ไม่มีกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนใช้
สังคมอุตสาหกรรม
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
- การเพิ่มประชากร
3.3 ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสทั้งสังคมยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ - การอพยพ
ดูแลและสวัสดิการอย่างเพียงพอ
- การเปลี่ยนแปลง
3.4 ขาดการพัฒนาศักยภาพคนชุมชนให้
ทางด้านเทคโนโลยี
มีความเข้มแข็งและมีความปลอดภัยในชีวิตและ
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- ประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกระดับ
ได้รับการศึกษาตามความ
เหมาะสม
- ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม
- ประชาชนและเยาวชนสามารถ
สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้

- ประชาชนมีสุขภาพกายและจิตดี
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นถ้วนหน้า
- การบริการด้านสาธารณสุขขั้น
พื้นฐานและสวัสดิการสังคมทั่วถึง
สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในชุมชน
- ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวและ
ชุมชนมีความเข้มแข็งในการดูแล
และพัฒนาให้เป็นชุมชนที่อยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุขและมีความ

ทรัพย์สิน
3.5 การแพร่ระบาดของยาเสพติดภายใน
ชุมชน

ปัญหาและความต้องการ
4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

4.1 เส้นทางคมนาคมไม่ได้สะดวก
ไม่ได้มาตรฐาน
4.2 ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการขั้นพื้นฐานไม่มีการบารุง
รักษา

5. ด้านการเมืองการปกครอง

5.1 ประชาชนขาดความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทอานาจหน้าที่ของ
เทศบาลและการเมืองการปกครอง
ท้องถิ่น
5.2 การเข้ามามีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดกิจกรรมและการ

การขยายตัวของเมือง
อย่างรวดเร็ว ย่อม
ก่อให้เกิดปัญหา
- การเปลี่ยนบรรทัดฐาน
ของสังคม

เอื้ออาทรต่อกัน
- ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยภายในชุมชน
- เด็กเยาวชนและประชาชนทุก
เพศทุกวัยมีความรู้ความเข้าใจและ
เห็นคุณค่าของการดูแลรักษา
สุขภาพออกกาลังกายและ
ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด
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แนวทางการแก้ไขปัญหา

- ถนนมีการก่อสร้างมา
นาน
- ขาดความร่วมมือจาก
ประชาชนในการช่วยกัน
บารุงรักษา
- เทศบาลงบประมาณ
จากัด ซึ่งต้องกระจายการ
พัฒนาในส่วนอื่นด้วย ทา
ให้การขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะไม่ทั่วถึง
-ไม่มีแหล่งกักเก็บน้า

- ดาเนินการก่อสร้างปรับปรุง
บูรณะซ่อมแซมระบบการคมนาคม
ขนส่งจัดหาสิ่งสาธารณูปโภค
สาธารณูปการเช่นถนนทางเท้าท่อ
ระบายน้าสะพานไฟฟูาสาธารณะ
โทรศัพท์สาธารณะสะพานลอยคน
ข้ามปูายชื่อถนนซอยฯลฯให้
เพียงพอต่อการให้บริการ
สาธารณะครอบคลุมพื้นที่เป็น
โครงข่ายเชื่อมโยงครบวงจรและได้
มาตรฐาน

- ขาดเครื่องมือเครื่องใช้
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์
ยานพาหนะต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน
- ประชาชนยังไม่เข้าใจ
บทบาทหน้าที่ในการเข้า
ร่วมประชุมแสดงความ

- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
และปลุกจิตสานึกด้านการเมือง
การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยแก่บุคคลทุกระดับ
ทุกวัย
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นภาคี
เพื่อการมีส่วนร่วมในการ

-

บริหารท้องถิ่นอยู่ในสัดส่วนที่น้อย
5.3 การให้บริการประชาชนของส่วน
ราชการในพื้นที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร
5.4 บุคลากร สถานที่ปฏิบัติงานและ
วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่
เพียงพอต่อภารกิจในการปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน
5.5 บุคลากรขาดความชานาญ
เฉพาะทางเนื่องจากไม่ได้สรรหาตาม
กรอบอัตรากาลัง

คิดเห็นในการพัฒนา
ท้องถิ่น
- บุคลากรขาดจิตสานึกที่ดี
ในการบริการและอุทิศตน
ในการปฏิบัติงาน

เสริมสร้างความมั่นคงและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยและส่งเสริม
การเรียนรู้ตามแนวทางเวที
ประชาคม
- มีระบบการสรรหา การพัฒนา
บุคลากรการบริหารจัดการองค์กร
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และ
ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน จัดหา
วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในการปฏิบัติงาน

ปัญหาและความต้องการ
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5.6 ขาดการประชาสัมพันธ์ความรู้

ความเข้าใจในกิจการของเทศบาลและ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์

- พัฒนาการให้บริการสาธารณะ
และการบริการประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
- พัฒนาระบบหอกระจายข่าว/
เสียงตามสายให้ได้มาตรฐาน ทั่วถึง
และดาเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม
6.1 ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจใน
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
6.2 ขาดการส่งเสริมในการปรับ ภูมิ
ทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวตลอดจนการจัดการ
ขยะน้าเสียอย่างเป็นระบบ
6.3 ขาดการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้
พลังงานทดแทนที่เหมาะสมและประหยัด
6.4 การแก้ไขปัญหาด้านธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมขาดความต่อเนื่อง

- ประชาชนขาดจิตสานึก
ในการจัดการขยะ
- การเพิ่มขึ้นของประชากร
และการขยายตัวของเมือง
ทาให้การจัดเก็บขยะไม่
ทั่วถึง
- การใช้ที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อ
การอยู่อาศัย เพื่อ
การเกษตร มีการตัดต้นไม้
ทาลายปุาและยังทาลาย
บางสารอาหารบริเวณหน้า
ดิน

- มีทรัพยากรธรรมชาติและระบบ
นิเวศน์สิ่งแวดล้อมที่สมดุลมี
สภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสม
อย่างยั่งยืน
- ระบบกาจัดขยะมูลฝอยและ
ระบบบาบัดน้าเสียในชุมชนเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานและห ลัก
สุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
- ชุมชนร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดูแลบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ครบวงจรในทุกระดับ

ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะเพื่อก้าหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพในมิติ
พื้นที่
ผังเมืองรวมชุมชนจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ครอบคลุมพื้นที่สองตาบล คือ ตาบล
จันจว้าและตาบลจันจว้าใต้ เป็นไปตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนจันจว้าจังหวัดเชียงราย พ.ศ.
2555 ให้ไว้ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ซึ่งนามาใช้ในการกาหนดแนวทางในการพัฒนาและการดารงรักษา
เมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินการคมนาคมและการขนส่งการ
สาธารณูปโภคบริการสาธารณะและสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขตให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดินโครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับและสอดคล้องกับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคตรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจโดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งผลิตผลทางการเกษตรที่สาคัญในระดับจังหวัด
(2) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครองในระดับท้องถิ่น
(3) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับโครงสร้างการขยายตัว
ของชุมชนระบบเศรษฐกิจและสังคม
(4) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคมการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน
(5) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวมชุมชนจันจว้าเพื่อก้าหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพในมิติพื้นที่
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยสถาบันราชการการ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ
สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยสถาบันราชการการ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ
สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรมการอยู่
อาศัยสถาบันราชการการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการ
อื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม
สถาบันราชการการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้
ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรมสถาบันราชการการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
กิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดินซึ่งเป็นของรัฐให้ใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้นที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
นันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรมการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษาให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับการศึกษาสถาบัน
ราชการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนาให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับการศาสนาการศึกษา
สถาบันราชการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทสถาบันราชการการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ
กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตาม
สภาพธรรมชาติของแม่น้า ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า๓เมตรเว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการ
คมนาคมและขนส่งทางน้าหรือการสาธารณูปโภค

2.7 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
สรุปความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลจันจว้า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลตาบลจันจว้า

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลัก ความสามารถในการแข่งขัน ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้าง และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนา
ภูมิภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาและ
ทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาและเสริมสร้าง
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพคน
ศักยภาพมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม

ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
การศึกษาและสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดเชียงราย
อปท. ในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
ขีดความสามารถในการ
ด้านเศรษฐกิจและการ
แข่งขันด้านการค้าการลงทุน ท่องเที่ยว
และบริการโลจิสติกส์
เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่ม
อาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม
การผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ
มาตรฐานสากลและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดารงฐาน
วัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่ม
มูลค่าการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิง
สุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
สาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการปูองกัน
บรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลตาบลจันจว้า
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างและ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
พัฒนาและเสริมสร้าง
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
คุณภาพชีวิตและการปูองกัน
ศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง
บรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้าง ความเป็นธรรมลดความ
โอกาสความเสมอภาคและ
เลื่อมล้าในสังคม
เท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
สามารถในการแข่งขัน
โครงสร้างพื้นฐานและ
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์
ระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่ม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนา
จังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ
ภูมิภาค เมือง และพื้นที่
GMS
เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การ
ต่างประเทศ ประเทศเพื่อน
บ้านและภูมิภาค

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดเชียงราย
อปท. ในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพ คุณภาพชีวิตและการปูองกัน
ชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็น บรรเทาสาธารณภัย
เป็นสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษา
ความมั่นคงความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการค้าการลงทุน
และบริการโลจิสติกส์
เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่ม
อาเซียน+6 และ GMS

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ
GMS

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลตาบลจันจว้า
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการเมืองและการ
บริหารจัดการองค์กรแบบ
บูรณาการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน ประสิทธิภาพการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
จัดการภาครัฐและ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้าง ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
และสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
สมบูรณ์

ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์
และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดเชียงราย
อปท. ในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ความมั่นคงความปลอดภัยใน ด้านการเมืองการบริหาร
ชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ดารงความ
สมบูรณ์และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์และ
ยั่งยืน

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลจันจว้า
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลจันจว้า พ.ศ. 2561 – 2564

ผลผลิตและโครงการ เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ อปท.
จังหวัด
ในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตร
คุณภาพ
มาตรฐานสากล
และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

เป้าประสงค์

1.การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

เพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ
ส่งเสริมให้เป็น
แหล่ง
การเกษตร
ชุมชนพอเพียง
และยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ตามแนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
1.มีครัวเรือน
เกษตรกร
ดาเนินการตาม
หลักเกษตร
ทฤษฎีใหม่
เพิ่มขึ้น
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ค่าเป้าหมาย
63 64 65
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1.ส่งเสริม
การเกษตร
อินทรีย์แบบ
ครบวงจรตาม
แนวคิดเกษตร
ทฤษฎีใหม่

2.มีแหล่งน้า
ทางการเกษตร
ที่ได้รับการ
พัฒนาเพิ่มขึ้น

2

4

6

8

10

2.พัฒนาแหล่ง
น้าเพื่อการ
เกษตรกรรม
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กลยุทธ์/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย
1.จานวนร้อยละ ปีละ 5 %
เกษตรกรที่ทา
การเกษตรแบบ
ผสมผสาน
เกษตรปลอดภัย
และเกษตร
อินทรีย์

2.จานวนของ
แหล่งน้าที่
พัฒนาเพื่อใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

ปีละ 2
แห่ง

กรอบโครงการ/กิจกรรม

- ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร
ปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์
เกษตรแบบผสมผสาน เกษตรครบ
วงจร และเกษตรทฤษฎีใหม่
- ส่งเสริมการพัฒนาการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสู่ตลาดสากล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สานักปลัดฯ

- ส่งเสริมการจัดทาข้อมูลพื้นฐาน
กองช่าง
ด้านระบบการประปาหมู่บ้าน
ประปาภูมิภาค แหล่งน้าสาธารณะ
เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลในการวาง
แผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เขื่อน
ฝาย หนองน้า ลาคลอง สระน้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภคและการเกษตร

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ อปท.
จังหวัด
ในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันด้าน
การค้าการลงทุน
และบริการโลจิ
สติกส์เชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัดกลุ่ม
อาเซียน+6 และ
GMS

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดระดับ 58
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
3.มีครัวเรือน
70
ของประชาชนที่
มีฐานรายได้ไม่
ต่ากว่าเกณฑ์ที่
กาหนดเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย
59 60 61

62

75

90

80

85

กลยุทธ์/
แนวทาง
การพัฒนา
3.ส่งเสริม
อาชีพและเพิ่ม
รายได้ให้แก่
ประชาชนและ
แก้ไขปัญหา
ความยากจน
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย
3.จานวนร้อยละ ปีละ 5 %
ของครัวเรือนที่มี
รายได้เพียงพอ
ต่อการดารงชีพ

กรอบโครงการ/กิจกรรม

- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ
พัฒนาองค์ความรู้ในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน
และให้สามารถนามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
- ส่งเสริมกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่ประชาชน เพื่อการสร้างงาน
สร้างรายได้ เพิ่มรายได้
- ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์
ชุมชนและเครือข่ายผลิตภัณฑ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
- ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐานเพื่อการเข้าสู่ตลาดสากล
-ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ของกลุ่มองค์กรอาชีพในชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สานักปลัดฯ

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ อปท.
จังหวัด
ในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
และคุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้าน
การศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
2.การพัฒนา 1.ยกระดับ
1.ประชาชนทุก
การศึกษาและ คุณภาพการ
กลุ่มอายุได้รับ
ทรัพยากร
จัดการเรียน
โอกาส
มนุษย์อย่าง
การศึกษาและ การศึกษาขั้น
ยั่งยืน
การกีฬาให้
พื้นฐานในระบบ
สูงขึ้น
และนอกระบบ
ครอบคลุมและ โรงเรียนและมี
ทั่วถึงอย่างมี
สุขภาพแข็งแรง
มาตรฐาน
สมบูรณ์เพิ่มขึ้น
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ค่าเป้าหมาย
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กลยุทธ์/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

1.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
เรียนรู้ตลอด
ชีวิต การ
พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน
การศึกษาทั้ง
ระบบเชิง
บูรณาการ

1.ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
วิชาหลักของ
นักเรียน
ระดับชาติใน
ภาพรวม

ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย
ปีละ 5 %

กรอบโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา กองการศึกษา
ทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย ให้มีคุณภาพและได้ตาม
มาตรฐานการศึกษา
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและภาคีการพัฒนาใน
การจัดการศึกษา
- ส่งเสริมการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
และการเรียนรู้
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา
- พัฒนาเด็กเล็กในด้านร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา
อย่างเหมาะสม
- ก่อสร้าง ปรับปรุง อาคารเรียน
และปรับสภาพภูมิทัศน์สถานศึกษา
ให้ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด
- สนับสนุนการพัฒนาระบบ
การศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษา
ขั้นพื้นฐานในรูปแบบที่หลากหลาย
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มุ่งสู่
ความเป็นสากล

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ อปท.
จังหวัด
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
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ค่าเป้าหมาย
59 60 61

62

60

65

80

70

75

กลยุทธ์/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

2.ส่งเสริม
สนับสนุนการ
กีฬา และ
นันทนาการ

2.จานวนร้อย
ละของ
ประชาชนร่วม
กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ออกกาลังกาย
เล่นกีฬา และ
นันทนาการ
อย่างสม่าเสมอ

ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย
ปีละ 5 %

กรอบโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก
กองการศึกษา
เยาวชน และประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ ด้วยการออก
กาลังกาย เล่นกีฬา และมีกิจกรรม
นันทนาการ
- จัดให้มี ปรับปรุงสถานที่ออก
กาลังกาย เล่นกีฬา และสันทนา
การ
- จัดให้มีอุปกรณ์การออกกาลังกาย
และเล่นกีฬาและกิจกรรม
นันทนาการอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพได้มาตรฐาน
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ทักษะการเล่นกีฬาและการแข่งขัน
กีฬา มุ่งสู่ความเป็นสากลและมือ
อาชีพ
- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นด้วยการบูร
ณาการร่วมกัน

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ อปท.
จังหวัด
ในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การดารงฐาน
วัฒนธรรมล้านนา
เพื่อเพิ่มมูลค่า
การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เชิง
นิเวศ และเชิง
สุขภาพ

ยุทธศาสตร์ท3ี่
การพัฒนาด้าน
การศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

เป้าประสงค์

2.พัฒนาสู่
สังคมแห่งการ
เรียนรู้คู่
คุณธรรม
เป็นแหล่ง
วัฒนธรรมที่ดี
งาม และเป็น
แหล่งเรียนรู้
และท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
2.ประชาชนที่
ปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
วัฒนธรรมและ
ร่วมสืบทอดภูมิ
ปัญญาของ
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
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กลยุทธ์/
แนวทาง
การพัฒนา
2.ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้าน
ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย
2.จานวนร้อยละ ปีละ 5 %
ของประชาชนที่
ร่วมกิจกรรม
สืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น

กรอบโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- ปลูกฝังจิตสานึกในการอนุรักษ์
และสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการ
พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ง
กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา งาน
ประเพณี งานรัฐพิธีและงานวัน
สาคัญของประเทศ
- เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โดยประสานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นในเชิงบูรณาการ
- สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนรุ่น
ใหม่ร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟู
ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมรณรงค์ให้เด็กและเยาวชน
และประชาชนเห็นคุณค่าของ
เอกลักษณ์และค่านิยมความเป็น
ไทยและความเป็นล้านนา

กองการศึกษา

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ อปท.
จังหวัด
ในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
และคุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
ยุทธศาสตร์ที่ 4
3.การพัฒนา 1.เสริมสร้าง
1.มีประชาชนที่
การพัฒนาคุณภาพ คุณภาพชีวิต
สุขภาพอนามัย ได้รับบริการ
ชีวิตและการ
และสังคมเพื่อ และมาตรฐาน ด้านสาธารณสุข
ปูองกันบรรเทาสา เป็นเมืองน่าอยู่ การบริการ
ทั่วถึง
ธารณภัย
ด้าน
สาธารณสุข
ชุมชน
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กลยุทธ์/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

1.ส่งเสริมและ
สนับสนุนงาน
สาธารณสุข
การอนามัย
ครอบครัว สุข
ภาวะชุมชน
และการพัฒนา
ระบบบริการ
สาธารณสุข

1.จานวนร้อย
ละของ
ประชาชนที่มี
สุขภาพร่างกาย
และสุขภาวะ
อนามัยที่ดี

ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย
ปีละ 5 %

กรอบโครงการ/กิจกรรม

- ส่งเสริมและพัฒนาระบบการ
ให้บริการด้านสาธารณสุขของ
เทศบาลที่ได้มาตรฐาน เน้นการ
ส่งเสริมสุขภาพ และการปูองกัน
โรคแบบองค์รวม
- ส่งเสริมและรณรงค์การปูองกัน
และควบคุมโรคอย่างมี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
- ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์บริการ
สาธารณสุขและศูนย์แพทย์แผน
ไทยและแผนโบราณของเทศบาล
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและองค์กรอาสาสมัคร
สาธารณสุข
- พัฒนาระบบบริการด้าน
สาธารณสุขให้ทั่วถึงและครอบคลุม
ทุกพื้นที่
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชนให้มีความเข้มแข็งในการ
แก้ไขปัญหาสุขภาพเผชิญกับ
สถานการณ์ชีวิต และสิ่งแวดล้อมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ อปท.
จังหวัด
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
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ค่าเป้าหมาย
59 60 61

62

กลยุทธ์/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย

กรอบโครงการ/กิจกรรม

- ส่งเสริมระบบนิเวศน์ชุมชนให้เอื้อ
ต่อการเกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อ
สุขภาพ
- พัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อสุขภาพ
อนามัยที่ดีของประชาชนอย่าง
ยั่งยืน
- สนับสนุนกิจกรรมคุ้มครองและ
สร้างสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพ
ดี รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคและ
อาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้าน
การสาธารณสุขและคุณภาพอนามัย
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมี
มาตรฐาน
- พัฒนาประสิทธิภาพการบริการ
ทางการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ อปท.
จังหวัด
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
2.เสริมสร้าง
2.มีประชาชนที่
ประชาชนให้มี ได้รับสวัสดิการ
คุณธรรมมี
สังคมและการ
ทักษะและการ บริการสังคม
ดารงชีวิตอย่าง สงเคราะห์ทั่วถึง
เหมาะสม
สถาบันทาง
สังคมและ
ชุมชนท้องถิ่นมี
ความเข้มแข็ง
สามารถ
พึ่งตนเองได้
อย่างยั่งยืน
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กลยุทธ์/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

2.ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้าน
การจัดสวัสดิการ
สังคม การสังคม
สงเคราะห์และ
ความมั่นคงของ
มนุษย์

2.จานวนร้อย
ละของ
ประชาชนที่
ได้รับสวัสดิการ
สังคมและการ
บริการสังคม
สงเคราะห์
ครบถ้วน

ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย
ปีละ 5 %

กรอบโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- ส่งเสริมสิทธิสวัสดิการสังคมแก่
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวย
เอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
- ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้
เข้มแข็ง อบอุ่น และส่งเสริมการ
เป็นสังคมคุณธรรมและเอื้ออาทร
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชนเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยเน้นชุมชนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่
พัฒนาศักยภาพและการสร้าง
เครือข่ายของเด็ก เยาวชน และสตรี
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถ
พึ่งตนเองได้
- ส่งเสริมการช่วยเหลือสงเคราะห์
แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้
ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม

สานักปลัดฯ

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ อปท.
จังหวัด
ในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การรักษาความ
มั่นคงความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
3.พัฒนา
3.ประชาชนที่มี
คุณภาพชีวิต
ความปลอดภัย
ของประชาชน ในชีวิตและ
ทุกระดับและ ทรัพย์สิน
สังคมเชิงบูรณา เพิ่มขึ้น
การ
ประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุข
ได้รับบริการ
สาธารณะที่ดีมี
คุณภาพ
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10

15

30

20

25

กลยุทธ์/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

3.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย การ
ปูองกันและ
การแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด และการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

3.จานวนร้อย
ละของสา
ธารณภัย
ปัญหายาเสพ
ติด และปัญหา
อาชญากรรมที่
ลดลง

ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย
ปีละ 5 %

กรอบโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- ส่งเสริมกิจกรรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การดูแลรักษา
ความสงบเรียบร้อย การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและการบูรณาการความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นและภาคี
เครือข่ายในการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย การดูแลรักษาความ
สงบเรียบร้อยและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
- พัฒนาด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ให้มีอัตรากาลังที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- เสริมสร้างจิตสานึกที่ดีแก่
ประชาชนเพื่อให้ความร่วมมือใน
การจัดระเบียบชุมชนและสังคมให้
เป็นไปตามกฎหมายควบคุมและ
มาตรการบังคับใช้กฎหมาย
- จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ในด้านการปฏิบัติงานให้เพียงพอ
และเหมาะสมกับพื้นที่

สานักปลัดฯ

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ อปท.
จังหวัด
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

58

ค่าเป้าหมาย
59 60 61

62

กลยุทธ์/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย

กรอบโครงการ/กิจกรรม

- ส่งเสริมกิจกรรมการฝึกอบรมให้
ความรู้เตรียมรับมือกับปัญหาสา
ธารณภัยแก่ประชาชน การ
วางแผนและการซักซ้อมการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ต่างๆ
- จัดให้มีระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการแก้ไขปัญหาภัย
พิบัติและการเตรียมความพร้อมอยู่
เสมอ
- สนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ที่
ดาเนินงานด้านปูองกัน ปราบปราม
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
อย่างบูรณาการ
- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
จัดนิทรรศการ เพื่อให้ความรู้แก่
โรงเรียนและชุมชนในการปูองกันยา
เสพติด
- ออกตรวจตราสอดส่องเฝูาระวัง
ปูองปรามยาเสพติดในพื้นที่ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น เพื่อปูองกันการแพร่
ระบาดและการลักลอบขนส่งยาเสพ
ติด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ อปท.
จังหวัด
ในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันด้าน
การค้าการลงทุน
และบริการโลจิ
สติกส์เชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัดกลุ่ม
อาเซียน+6 และ
GMS

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิ
สติกส์เชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัดกลุ่ม
อาเซียน+6และ
GMS

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

เป้าประสงค์

4.การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ

1.พัฒนาระบบ
บริการ
สาธารณะและ
คมนาคม มี
คุณภาพ
มาตรฐาน
เพียงพอต่อ
ความต้องการ
ของประชาชน
และครอบคลุม
ทุกพื้นที่
2.โครงสร้าง
พื้นฐานได้รับ
การส่งเสริม
พัฒนาอย่าง
เป็นระบบ
รองรับการ
ลงทุนอย่างมี
ศักยภาพ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
1.โครงการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานที่ทั่วถึง
และครอบคลุม
ทุกพื้นที่
2.ความสาเร็จ
ของการดาเนิน
โครงการเพื่อ
พัฒนาระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน
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ค่าเป้าหมาย
59 60 61

62

50

55

70

60

65

กลยุทธ์/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

1.พัฒนาระบบ
การจราจร
การจัดทาผัง
เมือง และการ
คมนาคมขนส่ง

1.ร้อยละของ
เส้นทาง
คมนาคมขนส่ง
ที่ได้มาตรฐาน
และครอบคลุม
พื้นที่

ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย
ปีละ 5 %

กรอบโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
สะพาน ขยายเส้นทางจราจรในเขต
เทศบาลและถนนทางหลวงสายต่าง
ๆ ที่ได้รับการถ่ายโอนจาก
หน่วยงานอื่นให้ได้มาตรฐาน
ครอบคลุมทุกพื้นที่
- ส่งเสริมการจัดทาผังเมืองรวมและ
ผังเมืองเฉพาะ
- ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรวม
และสองข้างถนนสายหลักให้มี
ความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม
เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัย
- ส่งเสริมการจัดทาข้อมูลพื้นฐาน
ด้านถนนและเส้นทางคมนาคมขนส่ง
เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลในการวาง
แผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนรองรับ
ภารกิจถ่ายโอนสถานีขนส่งผู้โดยสาร
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
- ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ทาง
ระบายน้าและท่อระบายน้าให้ได้
มาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่

กองช่าง

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ อปท.
จังหวัด
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
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ค่าเป้าหมาย
59 60 61

กลยุทธ์/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

62

50

55

60

65

70

2.พัฒนาระบบ
การระบายน้า

2.ร้อยละของ
รางระบายน้า/
ท่อระบายน้าที่
ได้มาตรฐาน
และครอบคลุม
พื้นที่

50

55

60

65

70

3.พัฒนาระบบ
การประปาและ
แหล่งน้าเพื่อ
อุปโภคบริโภค

3.ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้าประปาใช้
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย
ปีละ 5 %

ปีละ 5 %

กรอบโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เขื่อน
ตลิ่ง ขุดลอกแม่น้าลาคลอง ทาพนัง
กั้นน้า ฝายน้าล้น คลอง ลาเหมือง
ดาดคอนกรีตลาเหมืองสาธารณะเพื่อ
ปูองกันน้าท่วมขัง
- ส่งเสริมการจัดทาข้อมูลพื้นฐาน
ด้านระบบการระบายน้า เพื่อ
นามาใช้เป็นข้อมูลในการวาง
แผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายระบบ
ประปาหมู่บ้าน ประปาภูมิภาคให้
ได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่
- ส่งเสริมการจัดทาข้อมูลพื้นฐาน
ด้านระบบการประปาหมู่บ้าน
ประปาภูมิภาค แหล่งน้าสาธารณะ
เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลในการวาง
แผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ประสานกับส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและขยาย
ระบบประปาภูมิภาคให้ทั่วถึง
ครอบคลุมทุกพื้นที่

กองช่าง

กองช่าง

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ อปท.
จังหวัด
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
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ค่าเป้าหมาย
59 60 61

กลยุทธ์/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

62

50

55

60

65

70

4. พัฒนาระบบ 4.ร้อยละของ
ไฟฟูาสาธารณะ ครัวเรือนที่มี
และโทรคมนาคม ไฟฟูาใช้
ร้อยละของ
ถนนสาธารณะ
ที่ติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ

50

55

60

65

70

5.พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ

5.ร้อยละของ
ระบบ
สาธารณูปการ
ที่ครบถ้วน ได้
มาตรฐาน และ
ใช้ประโยชน์
อย่างคุ้มค่า

ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย
ปีละ 5 %

ปีละ 5 %

กรอบโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่
- ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม โคมไฟ
และไฟกิ่งสาธารณะ
- ส่งเสริมการจัดทาข้อมูลพื้นฐาน
ด้านไฟฟูาสาธารณะ และระบบ
โทรคมนาคม เพื่อนามาใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนการพัฒนา
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
จัดหาให้ได้มาตรฐานและเหมาะสม
กับประโยชน์ใช้สอย
(1) สนามกีฬา ลานกีฬา
(2)อาคารอเนกประสงค์ ศาลา
อเนกประสงค์ ศาลาที่พักริมทาง
สวนสาธารณะจุดชมวิว
(3) อาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ห้องสมุดประชาชน ที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน
(4) ฌาปนกิจสถาน

กองช่าง

กองช่าง

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ อปท.
จังหวัด
ในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การรักษาความ
มั่นคงความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 5.การพัฒนา
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การเมืองการ
การบริหาร
บริหาร
จัดการองค์กร
แบบบูรณา
การ

1.บริหาร
จัดการองค์กร
ตามหลักธรร
มาภิบาลและ
การพัฒนา
ท้องถิ่นอย่าง
บูรณาการ

ตัวชี้วัดระดับ 58
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
1.ประชาชน มี 50
ความรู้ความ
เข้าใจ และมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
การเมืองตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย

ค่าเป้าหมาย
59 60 61

62

55

70

60

65

กลยุทธ์/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

ความ
กรอบโครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน
ก้าวหน้า
รับผิดชอบ
ของ
เป้าหมาย
1.ส่งเสริม
1.ร้อยละของ
ปีละ 5 % - ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
สานักปลัดฯ
ความรู้ความ
ประชาชน มี
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ระหว่าง
เข้าใจใน
ความรู้ความ
องค์กรชุมชน กับหน่วยงานต่าง ๆ
การเมืองการ เข้าใจ และมีส่วน
ในพื้นที่ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ปกครอง การ ร่วมในกิจกรรม
ร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม
สร้างสานึก
การเมืองตาม
อย่างสร้างสรรค์
ประชาธิปไตย ระบอบ
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่
และการมีส่วน ประชาธิปไตย
เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ร่วมของ
รับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่วม
ประชาชนและ
แสดงทัศนะร่วมเสนอปัญหา/
องค์กรทุกภาค
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิด
ส่วน
แก้ไขปัญหาร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจและการดาเนินงานและ
ร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยและ
การเมืองการปกครองทุกระดับ
- เสริมสร้างจิตสานึกและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมการแสดงความ
จงรักภักดี การปกปูองและเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ อปท.
จังหวัด
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

เป้าประสงค์

2.บุคลากรมี
ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ
และทัศนคติที่
ดีในการ
ทางานยึดมั่น
ในหลัก
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
2.บุคลากรที่
ได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพใน
การทางาน

58

ค่าเป้าหมาย
59 60 61

70

75

80

85

62

90

กลยุทธ์/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

2.ส่งเสริมการ
เพิ่มขีด
สมรรถนะของ
บุคลากรและ
พัฒนา
ศักยภาพของ
องค์กรเพื่อ
การบริการที่ดี
และทันสมัย

2.ร้อยละของ
จานวนบุคลากร
ที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
ในการทางาน
ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน ที่มี
ต่อการ
บริหารงานและ
การบริการ
สาธารณะของ
เทศบาล

ความ
กรอบโครงการ/กิจกรรม
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย
ปีละ 5 % - จัดให้มีการมอบอานาจและ
กระจายความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและการดาเนินการให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม
- เสริมสร้างจิตสานึกความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรมและตรงตามความ
คาดหวังของสังคม
- เพิ่มผลิตภาพของบุคลากรโดยมี
การประเมินเปูาหมายการทางาน
พัฒนาองค์ความรู้และขีด
ความสามารถในการทางาน มีการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละบุคคล
อย่างเป็นระบบ รวมถึงการปรับ
เกลี่ยอัตรากาลังให้เหมาะสมกับ
ปริมาณงานและภารกิจที่รับผิดชอบ
โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการ
บริการประชาชนเป็นหลัก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ทุกกอง

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ อปท.
จังหวัด
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

58

ค่าเป้าหมาย
59 60 61

62

กลยุทธ์/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย

กรอบโครงการ/กิจกรรม

- พัฒนาศักยภาพบุคลากร อย่าง
สม่าเสมอ โดยวิธีการจัดฝึกอบรมให้
ความรู้ ส่งไปฝึกอบรมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง การทัศนศึกษาดูงาน
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
- สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในการรับรู้นโยบาย
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของรัฐบาลและผู้บริหาร เพื่อพัฒนา
ค่านิยมองค์กรใหม่ที่เอื้อต่อการ
สนองนโยบายเพื่อการพัฒนา และ
สามารถรองรับการให้บริการ
ประชาชนได้อย่างเป็นมิตรและมี
ประสิทธิภาพ
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้และสถานที่ให้เหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน
- พัฒนาระบบการเผยแพร่และการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่าน
กระบวนการทางเทคโนโลยีที่
รวดเร็ว สะดวก และทันสมัย
- พัฒนาการให้บริการได้อย่างมี
คุณภาพ การลดขั้นตอนการ
ให้บริการ การขยายระยะเวลาการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ อปท.
จังหวัด
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

3.องค์กรมีขีด
ความสามารถ
ในการบริหาร
จัดการ มี
คุณภาพและ
จัดการบริการ
ภาครัฐให้
ประชาชน
เข้าถึงได้

3.ความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่มี
ต่อการ
บริหารงาน
และการ
บริการ
สาธารณะของ
เทศบาล
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ค่าเป้าหมาย
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65

70
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62

80

กลยุทธ์/
แนวทาง
การพัฒนา

3.ส่งเสริมการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บ
รายได้และการ
บริหารการ
คลัง

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

3.ร้อยละของ
รายได้จากการ
จัดเก็บภาษีที่
เพิ่มขึ้น
4.ร้อยละของ
การบริหารการ
คลังที่มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ความ
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย

กรอบโครงการ/กิจกรรม

ให้บริการตามภารกิจที่จาเป็น สร้าง
ความเชื่อมั่นไว้วางใจรวมถึง
ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการได้
อย่างเหมาะสม
- พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในองค์กรให้มีความ
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และใช้
ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด
- พัฒนาระบบหอกระจายข่าว
ประจาหมู่บ้าน/เสียงตามสายให้ได้
มาตรฐาน ทั่วถึง และดาเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
ปีละ 5 % - พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
และจัดหารายได้อย่างเต็มที่ โดยให้
ทั่วถึงและเป็นธรรมโปร่งใส
ตรวจสอบได้
- พัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่
ภาษีอย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กองคลัง

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ อปท.
จังหวัด
ในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้
ดารงความ
สมบูรณ์และ
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
สมบูรณ์และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

6.การพัฒนา
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่
ระบบนิเวศน์
สมบูรณ์

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดระดับ 58
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
1.ทรัพยากร
1.แหล่งน้า
40
ธรรม ชาติและ ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
พื้นที่ปุาที่
ได้รับการ
ได้รับการ
บริหารจัดการ ปรับปรุง ฟื้นฟู
อย่างมี
ให้สมบูรณ์
ประสิทธิภาพ 2.หน่วยงาน
2.เสริมสร้าง
ภาครัฐ และ
การมีส่วนร่วม ภาคประชาชน
ในการบริหาร ที่มีส่วนร่วมใน
จัดการ
การบริหาร
ทรัพยากร
จัดการ
ธรรม ชาติและ ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม
ธรรม ชาติ
40

ค่าเป้าหมาย
59 60 61

62

กลยุทธ์/
แนวทาง
การพัฒนา

45

50

55

60

1.ส่งเสริมการ
สร้างจิตสานึก
ในการมีส่วน
ร่วมอนุรักษ์
และคุ้มครอง
ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม

45

50

55

60

2.ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

ความ
กรอบโครงการ/กิจกรรม
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย
ร้อยละของ
ปีละ 5 % -สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
หน่วยงานภาครัฐ
ประสานงานและดาเนินงาน
และภาค
ระหว่างองค์กรภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนที่มี
ประชาชน ในการอนุรักษ์
ส่วนร่วมในการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บริหารจัดการ
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ทรัพยากรธรรมช
การฝึกอบรม ให้ความรู้ เผยแพร่
าติและ
ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
รณรงค์ลดภาวะโลกร้อนและลด
ปริมาณขยะ

จานวนพื้นที่ปุา ปีละ 5 %
ไม้และแหล่งน้าที่
สามารถพัฒนา
ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ

- ปรับปรุง พัฒนา และอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมภายในชุมชนและ
ตาบลให้มีความสะอาด สวยงาม มี
เอกลักษณ์ที่โดดเด่น
- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ อปท.
จังหวัด
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
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กลยุทธ์/
แนวทาง
การพัฒนา
3.ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม
ขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล
มลพิษ และ
การบาบัดน้า
เสีย

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

ความ
กรอบโครงการ/กิจกรรม
ก้าวหน้า
ของ
เป้าหมาย
ร้อยละของ
ปีละ 5 % - ส่งเสริมและพัฒนาระบบจัดการ
ปริมาณขยะมูล
น้าเสียของตาบล โดยการจัดตั้ง
ฝอยชุมชนมีการ
ระบบบาบัดน้าเสียครบวงจรได้
จัดการอย่างถูก
มาตรฐาน
หลักวิชาการ
- ส่งเสริมการพัฒนาระบบการ
การจัดการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยให้เหมาะสม มี
สิ่งแวดล้อมอยู่ใน
ประสิทธิภาพและครอบคลุมทุก
เกณฑ์มาตรฐาน
พื้นที่
ที่กาหนด
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
แปรรูปขยะรีไซเคิลเพื่อลดปริมาณ
ขยะ ลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

1 โครงการก่อสร้างคัน คสล.
กั้นแบ่งน้้าบริเวณสามแยก
สะพานโก่ง บ้านใหม่ หมู่ 1
ต้าบลจันจว้า

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ก่อสร้างคัน คสล. กั้น
ส้าหรับการเกษตร และ แบ่งน้้าบริเวณสามแยก
ปูองกันน้้าท่วมขัง
สะพานโก่ง บ้านใหม่
ภายในพืน้ ที่
หมู่ 1 ต้าบลจันจว้า

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
2564
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
- ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
ประโยชน์
อย่างพอเพียง
และปูองกันน้้า
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

2 โครงการเรียงหินล้าเหมือง
หลวงบริเวณหน้าโรงเรียน
เทศบาล 2 บ้านใหม่ หมู่ 1
ต้าบลจันจว้า

วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ส้าหรับการเกษตร และ
ปูองกันน้้าท่วมขัง
ภายในพืน้ ที่

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
เรียงหินล้าเหมืองหลวง
บริเวณหน้าโรงเรียน
เทศบาล 2 บ้านใหม่
หมู่ 1 ต้าบลจันจว้า

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
2564
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
- ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
ประโยชน์
อย่างพอเพียง
และปูองกันน้้า
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

3 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น
ล้าเหมืองกอตันสามแยกบ้าน
ใหม่ หมู่ 1 -บ้านทรายมูล
หมู่ 2 ต้าบลจันจว้า

วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ส้าหรับการเกษตร และ
ปูองกันน้้าท่วมขัง
ภายในพืน้ ที่

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ก่อสร้างฝายน้้าล้นล้า
เหมืองกอตันสามแยก
บ้านใหม่ หมู่ 1 -บ้าน
ทรายมูล หมู่ 2
ต้าบลจันจว้า

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
ประโยชน์
อย่างพอเพียง
และปูองกันน้้า
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

4 โครงการสูบน้้าด้วยพลังงาน
ไฟฟูาเพือ่ แก้ไขปัญหาภัย
แล้งทางการเกษตร บ้านแม่
ค้าน้้าลัด หมู่ 3 ต้าบลจันจว้า

วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ส้าหรับการเกษตร และ
ปูองกันน้้าท่วมขัง
ภายในพืน้ ที่

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
สูบน้้าด้วยพลังงาน
ไฟฟูาเพือ่ แก้ไขปัญหา
ภัยแล้งทางการเกษตร
บ้านแม่ค้าน้้าลัด หมู่ 3
ต้าบลจันจว้า

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
ประโยชน์
อย่างพอเพียง
และปูองกันน้้า
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

5 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้้า
(ฝายใบไผ่)เข้าสู่พนื้ ทีท่ าง
การเกษตร บ้านแม่ค้าน้้าลัด
หมู่ 3 ต้าบลจันจว้า

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ก่อสร้างฝายกั้นน้้าเข้าสู่
ส้าหรับการเกษตร และ พืน้ ทีท่ างการเกษตร
ปูองกันน้้าท่วมขัง
บ้านแม่ค้าน้้าลัด หมู่ 3
ภายในพืน้ ที่
ต้าบลจันจว้า

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
2564
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
- ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
ประโยชน์
อย่างพอเพียง
และปูองกันน้้า
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6 โครงการปรับปรุงแหล่งน้้า เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
หนองฮ้อมแฮดบ้านห้วยน้้า ส้าหรับการเกษตร และ
ราก หมู่ 4 ต้าบลจันจว้า ปูองกันน้้าท่วมขัง
ภายในพืน้ ที่

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ปรับปรุงแหล่งน้้าหนอง
ฮ้อมแฮด บ้านห้วยน้้า
ราก หมู่ 4 ต้าบล
จันจว้า

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
2564
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
- ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
ประโยชน์
อย่างพอเพียง
และปูองกันน้้า
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

7 โครงการก่อสร้างคันดิน
ถนนเชื่อม ปากร่องเชียงราย
ถึง บ้านห้วยน้้าราก หมู่ 4
ต้าบลจันจว้า

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ก่อสร้างคันดิน ถนน
ส้าหรับการเกษตร และ เชื่อม ปากร่องเชียงราย
ปูองกันน้้าท่วมขัง
ถึง บ้านห้วยน้้าราก หมู่
ภายในพืน้ ที่
4 ต้าบลจันจว้า

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
- 1,000,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
ประโยชน์
อย่างพอเพียง
และปูองกันน้้า
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

ทต.จันจว้า
กรมส่งเสริมฯ
กรม
ทรัพยากรน้้า
ทางหลวง
ชนบทการ
ท่องเที่ยวฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

8 โครงการปรับปรุงฟืน้ ฟู
แหล่งน้้าเวียงหนองหล่ม
หน้าวัดทศพลปุาหมากหน่อ
บ้านห้วยน้้าราก หมู่ 4
ต้าบลจันจว้า

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ปรับปรุงฟืน้ ฟูแหล่งน้้า
ส้าหรับการเกษตร และ เวียงหนองหล่ม หน้า
ปูองกันน้้าท่วมขัง
วัดทศพลปุาหมากหน่อ
ภายในพืน้ ที่
บ้านห้วยน้้าราก หมู่ 4
ต้าบลจันจว้า

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

- ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
ประโยชน์
อย่างพอเพียง
และปูองกันน้้า
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากร
น้้า กรม
ส่งเสริมฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

9 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้้า
บริเวณเหมืองร่องดินดาก
บ้านห้วยน้้าราก หมู่ 4
ต้าบลจันจว้า

วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ส้าหรับการเกษตร และ
ปูองกันน้้าท่วมขัง
ภายในพืน้ ที่

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ก่อสร้างฝายกั้นน้้า
บริเวณเหมืองร่องดิน
ดาก บ้านห้วยน้้าราก
หมู่ 4 ต้าบลจันจว้า

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
2564
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
- ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
ประโยชน์
อย่างพอเพียง
และปูองกันน้้า
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

10 โครงการก่อสร้างฝายแบ่ง
น้้าพร้อมทางข้าม(ฝายอุ้ย
ปัน๋ ) บ้านห้วยน้้าราก หมู่ 5
ต้าบลจันจว้า

วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ส้าหรับการเกษตร และ
ปูองกันน้้าท่วมขัง
ภายในพืน้ ที่

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ก่อสร้างฝายแบ่งน้้า
พร้อมทางข้าม(ฝายอุ้ย
ปัน๋ ) บ้านห้วยน้้าราก
หมู่ 5 ต้าบลจันจว้า

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
2564
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
- ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
ประโยชน์
อย่างพอเพียง
และปูองกันน้้า
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

11 โครงการก่อสร้างฝายแบ่ง เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
น้้าล้าเหมืองห้วย บ้านห้วย ส้าหรับการเกษตร และ
น้้าราก หมู่ 5 ต้าบลจันจว้า ปูองกันน้้าท่วมขัง
ภายในพืน้ ที่

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ก่อสร้างฝายแบ่งน้้าล้า
เหมืองห้วย บ้านห้วย
น้้าราก หมู่ 5 ต้าบล
จันจว้า

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
2564
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
30,000 ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
ประโยชน์
อย่างพอเพียง
และปูองกันน้้า
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

12 โครงการปรับปรุงฟืน้ ฟู
เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ปรับปรุงฟืน้ ฟูแหล่งน้้า
แหล่งน้้าเวียงหนองหล่ม
ส้าหรับการเกษตร และ เวียงหนองหล่ม บ้านดง
บ้านดง หมู่ 6 ต้าบลจันจว้า ปูองกันน้้าท่วมขัง
หมู่ 6 ต้าบลจันจว้า
ภายในพืน้ ที่
เชื่อมถึง บ้านปุาถ่อน
หมู่ 11 ต้าบลจันจว้าใต้

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
2564
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
- ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง/
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
อบจ/กรม
ประโยชน์
อย่างพอเพียง ทรัพยากร
และปูองกันน้้า น้้า/กรม
ท่วมขังภายใน ส่งเสริมฯ
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

13 โครงการขุดลอกหนองปาง
ควาย บ้านดง หมู่ 6
ต้าบลจันว้า

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ปรับปรุงหนองปางควาย
ส้าหรับการเกษตร และ บ้านดง หมู่ 6
ปูองกันน้้าท่วมขัง
ต้าบลจันว้า
ภายในพืน้ ที่

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
2564
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
100,000 ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
ประโยชน์
อย่างพอเพียง
และปูองกันน้้า
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

14 โครงการขุดลอกล้าเหมือง เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ขุดลอกล้าเหมืองแม่น้า
แม่น้าห่าง บ้านห้วยน้้าราก ส้าหรับการเกษตร และ ห่าง บ้านห้วยน้้าราก
หมู่ 9 ต้าบลจันจว้า
ปูองกันน้้าท่วมขัง
หมู่ 9 ต้าบลจันจว้า
ภายในพืน้ ที่

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
2564
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
- ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
ประโยชน์
อย่างพอเพียง
และปูองกันน้้า
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

15 โครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้้า
ล้าเหมืองปางหมอปวง
บ้านห้วยน้้าราก หมู่ 9
ต้าบลจันจว้า

วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ส้าหรับการเกษตร และ
ปูองกันน้้าท่วมขัง
ภายในพืน้ ที่

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ซ่อมแซมฝายกั้นน้้า
บ้านห้วยน้้าราก หมู่ 9
ต้าบลจันจว้า
ล้าเหมืองปางหมอปวง

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
2564
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
- ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
ประโยชน์
อย่างพอเพียง
และปูองกันน้้า
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

16 โครงการขุดลอกหนองน่อง
แก้วเวียงหนองหล่ม บ้าน
ห้วยน้้าราก หมู่ 9 ต้าบล
จันจว้า เชื่อมถึงต้าบลโยนก
อ้าเภอเชียงแสน และ
ต้าบลท่าข้าวเปลือก

วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ส้าหรับการเกษตร และ
ปูองกันน้้าท่วมขัง
ภายในพืน้ ที่

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ขุดลอกหนองน่องแก้ว
เวียงหนองหล่ม บ้าน
ห้วยน้้าราก หมู่ 9
ต้าบลจันจว้า เชื่อม
ต้าบลโยนกและต้าบล
ท่าข้าวเปลือก

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
2564
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
100,000 ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง/
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
อบจ/กรม
ประโยชน์
อย่างพอเพียง ทรัพยากรน้้า
และปูองกันน้้า กรมส่งเสริมฯ
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

17 โครงการขุดลอกแม่น้าค้า
บ้านแม่ค้าฝั่งหมิ่น ต้าบล
จันจว้าใต้ หมู่ 9 เชื่อมถึง
บ้านแม่ค้าน้้าลัด ต้าบล
จันจว้า เชื่อมถึง อบต.ศรี
ดอนมูล อ้าเภอเชียงแสน

วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ส้าหรับการเกษตร และ
ปูองกันน้้าท่วมขัง
ภายในพืน้ ที่

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ขุดลอกแม่น้าค้าบ้าน
แม่ค้าฝั่งหมิ่น ต.จันจว้า
ใต้ หมู่ 9 ถึง บ้านแม่
ค้าน้้าลัด ต้าบลจันจว้า
เชื่อมถึง อบต. ศรีดอน
มูล

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
2564
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
- ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง/
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
อบจ/กรม
ประโยชน์
อย่างพอเพียง ทรัพยากรน้้า
และปูองกันน้้า
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

18 โครงการก่อสร้างคันดิน
เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
เลียบหนองหล่มบ้านห้วยน้้า ส้าหรับการเกษตร และ
ราก หมู่ 9 ต้าบลจันจว้า
ปูองกันน้้าท่วมขัง
ภายในพืน้ ที่

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ก่อสร้างคันดินเลียบ
หนองหล่มบ้านห้วยน้้า
ราก หมู่ 9 เชื่อมต่อ
บ้านปุาถ่อน หมู่ 11
ต้าบลจันจว้าใต้ เชื่อม
ถึงเทศบาลท่าข้าวเปลือก

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
2564
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
- ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง/
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
อบจ/กรม
ประโยชน์
อย่างพอเพียง ทรัพยากรน้้า
และปูองกันน้้า
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

19 โครงการก่อสร้างคันดิน
เลียบหนองหล่มบ้านห้วยน้้า
ราก หมู่ 9 เทศบาลต้าบล
จันจว้า เชื่อมถึง บ้านทุง่ ฟูา
ฮ่าม อ้าเภอเชียงแสน

วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ส้าหรับการเกษตร และ
ปูองกันน้้าท่วมขัง
ภายในพืน้ ที่

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ก่อสร้างคันดินเลียบ
หนองหล่มบ้านห้วยน้้า
ราก หมู่ 9 เทศบาล
ต้าบลจันจว้า เชื่อมถึง
บ้านทุง่ ฟูาฮ่าม อ้าเภอ
เชียงแสน

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
2564
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
- ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง/
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
อบจ/กรม
ประโยชน์
อย่างพอเพียง ทรัพยากรน้้า
และปูองกันน้้า
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

20 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น
บริเวณสามแยกล้าเหมือง
ห่าง บ้านสันนาหนองบัว
หมู่ 10 ต้าบลจันจว้า

วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ส้าหรับการเกษตร และ
ปูองกันน้้าท่วมขัง
ภายในพืน้ ที่

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ก่อสร้างฝายน้้าล้น
บริเวณสามแยกล้า
เหมืองห่าง บ้านสัน
นาหนองบัว หมู่ 10
ต.จันจว้า

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
2564
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
- ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง/
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
อบจ/กรม
ประโยชน์
อย่างพอเพียง ทรัพยากรน้้า/
และปูองกันน้้า
กรม
ท่วมขังภายใน ส่งเสริมฯ
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

21 โครงการก่อสร้างฝายแบ่ง
น้้าบริเวณปากเหมืองเส้น
กลางสัน-ขัวจ้วย บ้านหัวฝาย
หมู่ 11 ต้าบลจันจว้า

วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ส้าหรับการเกษตร และ
ปูองกันน้้าท่วมขัง
ภายในพืน้ ที่

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ก่อสร้างฝายแบ่งน้้า
บริเวณปากเหมืองเส้น
กลางสัน-ขัวจ้าย บ้าน
หัวฝาย หมู่ 11
ต้าบลจันจว้า

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
ประโยชน์
อย่างพอเพียง
และปูองกันน้้า
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

22 โครงการก่อสร้างฝายแบ่งน้้า
และฝายชะลอน้้า บ้านหัวฝาย
หมู่ 11 ต้าบลจันจว้า

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

เพื่อพัฒนาแหล่งน้้า ส้าหรับ ก่อสร้างฝายแบ่งน้้า(ฝายเหมือง
การเกษตร และปูองกันน้้า ง่า)ขนาดกว้าง 12.00 เมตร
ยาว 60.00 เมตร สูง 2.50 เมตร
ท่วมขังภายในพื้นที่
ก่อสร้างฝายชะลอน้้า(ฝายลุง
โชติ)ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 6.00 เมตร สูง 2.00 เมตร
ก่อสร้างฝายชะลอน้้า(ฝายลุง
ปี)๋ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว
6.00 เมตร สูง 2.00 เมตร

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

30,000

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เกษตรกรมีน้าใช้ใน กองช่าง
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและ
ปูองกันน้้าท่วมขัง
ภายในพื้นที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

23 โครงการก่อสร้างฝายแบ่ง
น้้าล้าเหมืองร่องเสือเต้น
บ้านหัวฝาย หมู่ 11
ต้าบลจันจว้า

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ก่อสร้างฝายแบ่งน้้าล้า
ส้าหรับการเกษตร และ เหมืองร่องเสือเต้น
ปูองกันน้้าท่วมขัง
บ้านหัวฝาย หมู่ 11
ภายในพืน้ ที่
ต้าบลจันจว้า

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
2564
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
- ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
ประโยชน์
อย่างพอเพียง
และปูองกันน้้า
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

24 โครงการปรับปรุงแหล่งน้้า
หนองบัวบ้านปุาสักหลวงหมู่
1และ หมู่ 2 ต้าบลจันจว้า
ใต้

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ปรับปรุงแหล่งน้้าหนอง
ส้าหรับการเกษตร และ บัวบ้านปุาสักหลวงหมู่
ปูองกันน้้าท่วมขัง
1และ หมู่ 2 ต้าบล
ภายในพืน้ ที่
จันจว้าใต้

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
2564
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
- ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง/
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
อบจ/กรม
ประโยชน์
อย่างพอเพียง ทรัพยากรน้้า
และปูองกันน้้า
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

25 โครงการขุดลอกแก้มลิง
บ้านปุาสักหลวง หมู่ 2
ต้าบลจันจว้าใต้

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ขุดลอกแก้มลิง บ้านปุา
ส้าหรับการเกษตร และ สักหลวง หมู่ 2
ปูองกันน้้าท่วมขัง
ต้าบลจันจว้าใต้
ภายในพืน้ ที่

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
2564
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
100,000 ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง/
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
อบจ/กรม
ประโยชน์
อย่างพอเพียง ทรัพยากรน้้า
และปูองกันน้้า กรมส่งเสริมฯ
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

26 โครงการปรับปรุงแหล่งน้้า เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ปรับปรุงแหล่งน้้าหนอง
หนองเขียว บ้านปุาสักหลวง ส้าหรับการเกษตร และ เขียว บ้านปุาสักหลวง
หมู่ 2 ต้าบลจันจว้าใต้
ปูองกันน้้าท่วมขัง
หมู่ 2 ต้าบลจันจว้าใต้
ภายในพืน้ ที่

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
2564
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
100,000 ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง/
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
อบจ/กรม
ประโยชน์
อย่างพอเพียง ทรัพยากรน้้า
และปูองกันน้้า
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

27 โครงการก่อสร้างก้าแพงกัน
ดินบริเวณล้าเหมือง
กลางบ้านปุาบงหลวง หมู่
3 ต้าบลจันจว้าใต้

วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ส้าหรับการเกษตร และ
ปูองกันน้้าท่วมขัง
ภายในพืน้ ที่

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ก่อสร้างก้าแพงกันดิน
บริเวณล้าเหมือง
กลางบ้านปุาบงหลวง
หมู่ 3 ต้าบลจันจว้าใต้

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
2564
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
- ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
ประโยชน์
อย่างพอเพียง
และปูองกันน้้า
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

28 โครงการปรับปรุงล้าเหมือง
กลางบ้านจากฝายร่องทราย
ลูกที่ 1 ถึงบ้านนายหลาว
ทอง ปงกันค้าบ้านปุาบง
หลวง หมู่ 3 ต้าบลจันจว้า
ใต้

วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ส้าหรับการเกษตร และ
ปูองกันน้้าท่วมขัง
ภายในพืน้ ที่

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ปรับปรุงล้าเหมืองกลาง
หมู่บ้านจากฝายร่อง
ทรายลูกที่ 1 ถึงบ้าน
นายหลาวทอง ปงกัน
ค้าบ้านปุาบงหลวง หมู่
3 ต้าบลจันจว้าใต้

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
2564
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
- ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
ประโยชน์
อย่างพอเพียง
และปูองกันน้้า
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

29 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น
ล้าเหมืองร่องอ้อ บริเวณที่
นานางสุ มั่นเหมาะ บ้าน
ปุาบงหลวง หมู่ 3 ต้าบล
จันจว้าใต้

วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ส้าหรับการเกษตร และ
ปูองกันน้้าท่วมขัง
ภายในพืน้ ที่

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ก่อสร้างฝายน้้าล้นล้า
เหมืองร่องอ้อ บริเวณที่
นานางสุ มั่นเหมาะ
บ้านปุาบงหลวง หมู่ 3
ต้าบลจันจว้าใต้

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
2564
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
- ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
ประโยชน์
อย่างพอเพียง
และปูองกันน้้า
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

30 โครงการก่อสร้างเขื่อน
ปูองกันตลิ่งพังล้าเหมือง
กลาง และล้าเหมืองร่อง
ทรายตลอดแนว บ้านปุาบง
หลวง หมู่ 3 ต้าบลจันจว้า
ใต้

วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ส้าหรับการเกษตร และ
ปูองกันน้้าท่วมขัง
ภายในพืน้ ที่

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ก่อสร้างเขื่อนปูองกัน
ตลิ่งพังล้าเหมืองกลาง
และล้าเหมืองร่องทราย
ตลอดแนว บ้านปุาบง
หลวง หมู่ 3
ต้าบลจันจว้าใต้

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
2564
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
- ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
ประโยชน์
อย่างพอเพียง
และปูองกันน้้า
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

31 โครงการก่อสร้างฝายเก็บน้้า
ล้าเหมืองร่องลึก (2 จุด)
บ้านปุาบงหลวง หมู่ 3
ต้าบลจันจว้าใต้

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ก่อสร้างฝายเก็บน้้าล้า
ส้าหรับการเกษตร และ เหมืองร่องลึก (2 จุด)
ปูองกันน้้าท่วมขัง
บ้านปุาบงหลวง หมู่ 3
ภายในพืน้ ที่
ต้าบลจันจว้าใต้

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
2564
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
- ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
ประโยชน์
อย่างพอเพียง
และปูองกันน้้า
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

32 โครงการก่อสร้างเขื่อน
ปูองกันตลิ่งพังล้าเหมืองร่อง
อ้อตลอดแนว บ้านปุาบง
หลวง หมู่ 3 ต้าบลจันจว้า
ใต้

วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ส้าหรับการเกษตร และ
ปูองกันน้้าท่วมขัง
ภายในพืน้ ที่

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ก่อสร้างเขื่อนปูองกัน
ตลิ่งพังล้าเหมืองร่องอ้อ
ตลอดแนวบ้านปุาบง
หลวง หมู่ 3 ต้าบล
จันจว้าใต้

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
2564
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
30,000 ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
ประโยชน์
อย่างพอเพียง
และปูองกันน้้า
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

33 โครงการก่อสร้างเขื่อน
ปูองกันตลิ่งแม่น้าจัน
บริเวณบ้านนางบัวลา
จับใจนาย บ้านปุาบงหลวง
หมู่ 3 ต้าบลจันจว้าใต้

วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ส้าหรับการเกษตร และ
ปูองกันน้้าท่วมขัง
ภายในพืน้ ที่

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ก่อสร้างเขื่อนปูองกัน
ตลิ่งแม่น้าจัน บริเวณ
บ้านนางบัวลา จับใจ
นาย บ้านปุาบงหลวง
หมู่ 3 ต้าบลจันจว้าใต้

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

- ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
ประโยชน์
อย่างพอเพียง
และปูองกันน้้า
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

34 โครงการติดตั้งทีส่ ูบน้้า
พลังงานไฟฟูาใช้ใน
การเกษตร(หนองไคร้) บ้าน
หนองปึง๋ หมู่ 5 ต้าบลจันจ
ว้าใต้

วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ส้าหรับการเกษตร และ
ปูองกันน้้าท่วมขัง
ภายในพืน้ ที่

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ติดตั้งทีส่ ูบน้้าพลังงาน
ไฟฟูาใช้ในการเกษตร
(หนองไคร้) บ้านหนอง
ปึง๋ หมู่ 5 ต้าบลจันจว้า
ใต้

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
2564
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
50,000 ร้อยละ 80
เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง
ของประชากรที่ ในการเกษตร
ได้รับประโยชน์ อย่างพอเพียง
และปูองกันน้้า
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

35 โครงการก่อสร้างประตูปิดเปิดล้าเหมืองกลางบ้าน
บริเวณหลังโรงเรียนกิ่วพร้าว
บ้านหนองปึง๋ หมู่ 5
ต้าบลจันจว้าใต้

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ก่อสร้างประตูปิด-เปิด
ส้าหรับการเกษตร และ บริเวณหลังโรงเรียน
ปูองกันน้้าท่วมขัง
กิ่วพร้าว บ้านหนองปึง๋
ภายในพืน้ ที่
หมู่ 5 ต้าบลจันจว้าใต้

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
2564
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
- ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
ประโยชน์
อย่างพอเพียง
และปูองกันน้้า
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

36 โครงการก่อสร้างคันดินล้า
น้้าจัน บ้านหนองปึง๋ หมู่ 5
ต้าบลจันจว้าใต้

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ก่อสร้างคันดินล้าน้้าจัน
ส้าหรับการเกษตร และ บ้านหนองปึง๋ หมู่ 5
ปูองกันน้้าท่วมขัง
ต้าบลจันจว้าใต้ เชื่อมถึง
ภายในพืน้ ที่
บ้านดอยดินแดง หมู่ 9
ต้าบลจอมสวรรค์
อ้าเภอแม่จัน

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
2564
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
- ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง/
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
อบจ/กรม
ประโยชน์
อย่างพอเพียง ทรัพยากรน้้า
และปูองกันน้้า
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

37 โครงการปรับปรุงฝายกั้นน้้า เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ปรับปรุงฝายกั้นแม่น้า
แม่น้าจัน บ้านหนองปึง๋ หมู่ ส้าหรับการเกษตร และ จัน บ้านหนองปึง๋ หมู่
5 ต้าบลจันจว้าใต้
ปูองกันน้้าท่วมขัง
5 ต้าบลจันจว้าใต้
ภายในพืน้ ที่

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
ประโยชน์
อย่างพอเพียง
และปูองกันน้้า
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

38 โครงการขุดลอกแม่น้าจัน
บ้านหนองปึง๋ หมู่ 5 ต้าบล
จันจว้าใต้

วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ส้าหรับการเกษตร และ
ปูองกันน้้าท่วมขัง
ภายในพืน้ ที่

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ขุดลอกแม่น้าจันบ้าน
หนองปึง๋ หมู่ 5 ต้าบล
จันจว้าใต้ ถึงเชื่อมถึง
บ้านห้วยน้้าราก หมู่ 9
ต้าบลจันจว้า เชื่อมถึง
อบต.ปุาสัก อ้าเภอ
เชียงแสน

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
2564
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
100,000 ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง/
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
อบจ/กรม
ประโยชน์
อย่างพอเพียง ทรัพยากรน้้า
และปูองกันน้้า
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

39 โครงการขุดลอกล้าเหมือง
ร่องบง บ้านหนองครก หมู่ 6
ต้าบลจันจว้าใต้ เชื่อมถึง
ต้าบลจอมสวรรค์ อ้าเภอแม่
จัน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ขุดลอกล้าเหมืองร่องบง
ส้าหรับการเกษตร และ บ้านหนองครก หมู่ 6
ปูองกันน้้าท่วมขัง
ต้าบลจันจว้าใต้ เชื่อมถึง
ภายในพืน้ ที่
ต้าบลจอมสวรรค์
อ้าเภอแม่จัน

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
2564
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
- ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง/อบจ/
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
ประโยชน์
อย่างพอเพียง
และปูองกันน้้า
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

40 โครงการซ่อมแซมประตูปิดเปิด ฝายน้้าล้นล้าเหมือง
อุดม บ้านม่วงหมูสี หมู่ 7
ต้าบล จันจว้าใต้

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ซ่อมแซมประตูปิด-เปิด
ส้าหรับการเกษตร และ ฝายน้้าล้นล้าเหมือง
ปูองกันน้้าท่วมขัง
อุดม บ้านม่วงหมูสี หมู่
ภายในพืน้ ที่
7 ต้าบลจันจว้าใต้

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
2564
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
- ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง/
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
อบจ/กรม
ประโยชน์
อย่างพอเพียง ทรัพยากรน้้า
และปูองกันน้้า กรมส่งเสริมฯ
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

41 โครงการขุดลอกล้าเหมือง
อุดม บ้านม่วงหมู่สี หมู่ 7
ต้าบลจันจว้าใต้

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ขุดลอกล้าเหมืองอุดม
ส้าหรับการเกษตร และ บ้านม่วงหมู่สี หมู่ 7
ปูองกันน้้าท่วมขัง
ต้าบลจันจว้าใต้
ภายในพืน้ ที่

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
2564
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
100,000 ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
ประโยชน์
อย่างพอเพียง
และปูองกันน้้า
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

42 โครงการซ่อมแซมคันดิน
เรียงหินบริเวณแม่น้าค้า
บ้านม่วงหมู่สี หมู่ 7 ต้าบล
จันจว้าใต้

วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ส้าหรับการเกษตร และ
ปูองกันน้้าท่วมขัง
ภายในพืน้ ที่

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ซ่อมแซมคันดินเรียงหิน
บริเวณแม่น้าค้า บ้าน
ม่วงหมู่สี หมู่ 7 ต้าบล
จันจว้าใต้

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
2564
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
- ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง/
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
อบจ/กรม
ประโยชน์
อย่างพอเพียง ทรัพยากรน้้า
และปูองกันน้้า กรมส่งเสริมฯ
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

43 โครงการปรับปรุงฟืน้ ฟูล้า เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
เหมืองร่องเสือเต้น บ้านม่วง ส้าหรับการเกษตร และ
หมูสี หมู่ 7 ต้าบลจันจว้าใต้ ปูองกันน้้าท่วมขัง
ภายในพืน้ ที่

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ปรับปรุงฟืน้ ฟูล้าเหมือง
ร่องเสือเต้น บ้านม่วง
หมูสี หมู่ 7 ต.จันจว้าใต้
เชื่อมถึง บ้านแม่ค้าน้้า
ลัด หมู่ 3 ต้าบลจันจว้า

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
2564
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
- ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง/
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
อบจ/กรม
ประโยชน์
อย่างพอเพียง ทรัพยากรน้้า
และปูองกันน้้า / กรม
ท่วมขังภายใน ส่งเสริมฯ
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

44 โครงการก่อสร้างคันดิน
ปูองกันตลิ่งพัง ล้าเหมือง
ร่องทราย บ้านปุากุ๊ก หมู่ 8
ต้าบลจันจว้าใต้

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ก่อสร้างคันดินปูองกัน
ส้าหรับการเกษตร และ ตลิ่งพัง ล้าเหมืองร่อง
ปูองกันน้้าท่วมขัง
ทราย บ้านปุากุ๊ก หมู่ 8
ภายในพืน้ ที่
ต้าบลจันจว้าใต้
เชื่อมต่อ บ้านปุาบง
หลวง หมู่ 3
ต้าบลจันจว้า ใต้

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,000,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
2564
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
- ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้
กองช่าง
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
(ปภ.จ.
ประโยชน์
อย่างพอเพียง เชียงราย)
และปูองกันน้้า
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

45 โครงการก่อสร้างเรียงหิน
ปูองกันตลิ่งแม่น้าค้า บ้าน
แม่ค้าฝั่งหมิ่น หมู่ 9 ต้าบล
จันจว้าใต้

วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ส้าหรับการเกษตร และ
ปูองกันน้้าท่วมขัง
ภายในพืน้ ที่

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ก่อสร้างเรียงหินปูองกัน
ตลิ่งแม่น้าค้า บ้านแม่
ค้าฝั่งหมิ่น หมู่ 9 ต้าบล
จันจว้าใต้

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
2564
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
- ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง/
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
อบจ/กรม
ประโยชน์
อย่างพอเพียง ทรัพยากรน้้า
และปูองกันน้้า กรมส่งเสริมฯ
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

46 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้้า
เข้าล้าเหมืองก่อตึง ซอย 11
บ้านแม่ค้าฝั่งหมิ่น หมู่ 9
ต้าบลจันจว้าใต้

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ก่อสร้างฝายกั้นน้้าเข้า
ส้าหรับการเกษตร และ ล้าเหมืองก่อตึง ซอย 11
ปูองกันน้้าท่วมขัง
บ้านแม่ค้าฝั่งหมิ่น หมู่
ภายในพืน้ ที่
9 ต้าบลจันจว้าใต้

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
2564
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
- ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง/
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
อบจ/กรม
ประโยชน์
อย่างพอเพียง ทรัพยากรน้้า
และปูองกันน้้า กรมส่งเสริมฯ
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

47 โครงการสนับสนุนเครื่องสูบ เพือ่ ให้ประชาชนมีน้าไว้ สนับสนุนเครื่องสูบน้้า
น้้าพลังงานไฟฟูา บ้านสัน ใช้สา้ หรับอุปโภคบริโภค พลังงานไฟฟูา บ้านสัน
หลวง หมู่ 10 ต้าบลจันจว้าใต้ อย่างเพียงพอ
หลวง หมู่ 10
ต้าบลจันจว้าใต้

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

2564
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีน้า
ของประชากร สะอาดส้าหรับ
ได้รับประโยชน์ อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการ
ประปา/กรม
ทรัพยากรน้้า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

48 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้้า
บริเวณทางโค้งสุสานบ้าน
สันหลวง หมู่ 10
ต้าบลจันจว้าใต้

วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ส้าหรับการเกษตร และ
ปูองกันน้้าท่วมขัง
ภายในพืน้ ที่

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ก่อสร้างฝายกั้นน้้า
บริเวณทางโค้งสุสาน
บ้านสันหลวง หมู่ 10
ต้าบลจันจว้าใต้

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
2564
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
- ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง/
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
อบจ/กรม
ประโยชน์
อย่างพอเพียง ทรัพยากรน้้า
และปูองกันน้้า กรมส่งเสริมฯ
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

49 โครงการก่อสร้างเขื่อน
ปูองกันตลิ่ง บริเวณล้า
เหมืองกลางหมู่บ้านบ้านสัน
หลวง หมู่ 10 ต้าบลจันจว้าใต้

วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ส้าหรับการเกษตร และ
ปูองกันน้้าท่วมขัง
ภายในพืน้ ที่

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ก่อสร้างเขื่อนปูองกัน
ตลิ่ง บริเวณล้าเหมือง
กลางหมู่บ้านบ้านสัน
หลวง หมู่ 10 ต้าบล
จันจว้าใต้

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

- ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
ประโยชน์
อย่างพอเพียง
และปูองกันน้้า
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

50 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น
สามแยกเหมืองกอกุ๊ก ถึง
บ้านสันหลวง หมู่ 10 ต้าบล
จันจว้าใต้

วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ส้าหรับการเกษตร และ
ปูองกันน้้าท่วมขัง
ภายในพืน้ ที่

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ก่อสร้างฝายน้้าล้นสาม
แยกเหมืองกอกุ๊ก ถึง
บ้านสันหลวง หมู่ 10
ต้าบลจันจว้าใต้

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
2564
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
100,000 ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง/
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
อบจ/กรม
ประโยชน์
อย่างพอเพียง ทรัพยากรน้้า
และปูองกันน้้า กรมส่งเสริมฯ
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

51 โครงการขุดลอดล้าเหมือง เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ขุดลอดล้าเหมืองกอกุ๊ก
กอกุ๊กบ้านสันหลวง หมู่ 10 ส้าหรับการเกษตร และ บ้านสันหลวง หมู่ 10
ต้าบลจันจว้าใต้
ปูองกันน้้าท่วมขัง
ต้าบลจันจว้าใต้
ภายในพืน้ ที่

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
ประโยชน์
อย่างพอเพียง
และปูองกันน้้า
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

52 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้้า เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ขุดลอกอ่างเก็บน้้า
บ้านปุาถ่อน หมู่ 11
ส้าหรับการเกษตร และ หมู่บ้านปุาถ่อน หมู่ 11
ต้าบลจันจว้าใต้
ปูองกันน้้าท่วมขัง
ต้าบลจันจว้าใต้
ภายในพืน้ ที่

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
ประโยชน์
อย่างพอเพียง
และปูองกันน้้า
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

53 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้้า เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
บริเวณปางควายบ้านปุาถ่อน ส้าหรับการเกษตร และ
หมู่ 11 ต้าบลจันจว้าใต้ ปูองกันน้้าท่วมขัง
ภายในพืน้ ที่

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ขุดลอกอ่างเก็บน้้า
บริเวณปางควายบ้าน
ปุาถ่อน หมู่ 11 ต้าบล
จันจว้าใต้

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
2564
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
- ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง/
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
อบจ/กรม
ประโยชน์
อย่างพอเพียง ทรัพยากรน้้า
และปูองกันน้้า กรมส่งเสริมฯ
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

54 โครงการก่อสร้างฝายล้า
เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ก่อสร้างฝายล้าเหมือง
เหมืองกล้วยค้า บ้านสันทาง ส้าหรับการเกษตร และ กล้วยค้า จ้านวน 2 จุด
หลวง หมู่ 12 ต้าบลจันจว้าใต้ ปูองกันน้้าท่วมขัง
บ้านสันทางหลวง หมู่
ภายในพืน้ ที่
12 ต้าบลจันจว้าใต้

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
2564
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
- ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
ประโยชน์
อย่างพอเพียง
และปูองกันน้้า
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

55 โครงการก่อสร้างคันดินและ เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
เขื่อนปูองกันตลิ่งตลอดแนว ส้าหรับการเกษตร และ
แม่น้าจัน
ปูองกันน้้าท่วมขัง
ภายในพืน้ ที่

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ก่อสร้างคันดินและ
เขื่อนปูองกันตลิ่งตลอด
แนวแม่น้าจันในพืน้ ที่
เขตเทศบาล
ต้าบลจันจว้า

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
2564
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
100,000 ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้
กองช่าง
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
(อบจ.
ประโยชน์
อย่างพอเพียง เชียงราย)
และปูองกันน้้า
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

56 โครงการก่อสร้างคันดินและ
เขื่อนปูองกันตลิ่งแม่น้าค้าใน
เขตเทศบาลต้าบลจันจว้า
เชื่อมถึง อบต.ศรีดอนมูล
อ้าเภอเชียงแสน

วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ส้าหรับการเกษตร และ
ปูองกันน้้าท่วมขัง
ภายในพืน้ ที่

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ก่อสร้างคันดินและ
เขื่อนปูองกันตลิ่งแม่
น้้าค้าในเขตเทศบาล
ต้าบลจันจว้า เชื่อมถึง
อบต.ศรีดอนมูล อ้าเภอ
เชียงแสน

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
2564
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
- ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง/
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
อบจ/กรม
ประโยชน์
อย่างพอเพียง ทรัพยากรน้้า
และปูองกันน้้า
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

57 โครงการก้าจัดวัชพืชหนอง
น้้าเวียงหนองหล่ม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ก้าจัดวัชพืชหนองน้้า
ส้าหรับการเกษตร และ เวียงหนองหล่ม
ปูองกันน้้าท่วมขัง
ภายในพืน้ ที่

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
2564
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
- ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง/อบจ/
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
ประโยชน์
อย่างพอเพียง
และปูองกันน้้า
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

58 โครงการก่อสร้างประตูปิดเปิด แบ่งน้้าล้าเหมืองกล้วย
ค้า ณ สามแยกบ้านห้วยริน
ค้า

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ก่อสร้างอาคารแบ่งน้้า
ส้าหรับการเกษตร และ ล้าเหมืองกล้วยค้า ณ
ปูองกันน้้าท่วมขัง
สามแยกบ้านห้วยรินค้า
ภายในพืน้ ที่

2561
(บาท)
-

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
2564
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
- ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
ประโยชน์
อย่างพอเพียง
และปูองกันน้้า
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

59 โครงการขุดลอกล้าเหมือง
สาธารณะภายในเขต
เทศบาลต้าบลจันจว้า

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ขุดลอกล้าเหมืองภายใน
ส้าหรับการเกษตร และ เขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลต้าบล
ปูองกันน้้าท่วมขัง
จันจว้า
ภายในพืน้ ที่

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
2564
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
100,000 ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้ กองช่าง
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
ประโยชน์
อย่างพอเพียง
และปูองกันน้้า
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเทีย่ ว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

60 โครงการปรับปรุงระบบส่ง
น้้าด้วยพลังงานไฟฟูา แหล่ง
น้้าสาธารณะในเขตเทศบาล
ต้าบลจันจว้า

วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาแหล่งน้้า
ส้าหรับการเกษตร และ
ปูองกันน้้าท่วมขัง
ภายในพืน้ ที่

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ปรับปรุงระบบส่งน้้า
ด้วยพลังงานไฟฟูา
แหล่งน้้าสาธารณะใน
เขตเทศบาลต้าบล
จันจว้า

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า
จะได้รับ

- ร้อยละ80ของ เกษตรกรมีน้าใช้
ประชาชนได้ใช้ ในการเกษตร
ประโยชน์
อย่างพอเพียง
และปูองกันน้้า
ท่วมขังภายใน
พืน้ ที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.02
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
คุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุ2.ทยุธศาสตร์
การพั
ฒนาองค์
กรปกรองส่
วนท้อพงถิ
่นในเขตพื
ทธศาสตร์
การพั
ฒนาการศึ
กษาและทรั
ยากรมนุ
ษย์อ้นย่ทีา่จงยัังหวั
่งยืดนเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
แก่สภาวัฒนธรรมตาบล
สืบสานศาสนา
จันจว้าและตาบลจันจว้าใต้ ประเพณีวฒ
ั นธรรม
ท้องถิ่น

อุดหนุนงบประมาณให้
สภาวัฒนธรรมตาบล
จันจว้าและตาบลจันจ
ว้าใต้

2 โครงการมรดกภูมิปญ
ั ญา
สมาคม "คนยอง"

จัดกิจกรรมมรดกภูมิ
ปัญญาสมาคม "คน
ยอง"(อุดหนุนสมาคม
คนยอง)

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
สืบสานศาสนา
ประเพณีวฒ
ั นธรรม
ท้องถิ่น

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000

20,000

20,000

20,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
2564
(บาท)
10,000 ร้อยละ 80 ของ ประเพณี
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม วัฒนธรรมท้องถิ่น
ได้ประโยชน์
ดารงอยู่และสืบ
ทอดตลอดไป
20,000 ร้อยละ80
ประเพณี
ส่งเสริมให้
วัฒนธรรมท้องถิ่น
อนุรักษ์มรดกภูมิ ดารงอยู่และสืบ
ปัญญาสมาคม
ทอดตลอดไป
คนยอง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.02
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
คุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุ2.ทยุธศาสตร์
การพั
ฒนาองค์
กรปกรองส่
วนท้อพงถิ
่นในเขตพื
ทธศาสตร์
การพั
ฒนาการศึ
กษาและทรั
ยากรมนุ
ษย์อ้นย่ทีา่จงยัังหวั
่งยืดนเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

3 โครงการจัดทาหนังสือ
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
ประวัติศาสตร์ตานานเวียง สืบสานศาสนา
หนองหล่ม
ประเพณีวฒ
ั นธรรม
ท้องถิ่น

อุดหนุนงบประมาณให้
สภาวัฒนธรรมตาบล
จันจว้า

4 โครงการปฏิบตั ิธรรมคณะ
สงฆ์ ตาบลจันจว้า,ตาบล
จันจว้าใต้

อุดหนุนงบประมาณให้
สภาวัฒนธรรมตาบล
จันจว้า

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
สืบสานศาสนา
ประเพณีวฒ
ั นธรรม
ท้องถิ่น

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
2564
(บาท)
20,000 ร้อยละ80
ส่งเสริมให้จัดทา
หนังสือประวัติ
ตานานเวียง
หนองหล่ม
50,000 ร้อยละ80ได้
ส่งเสริมให้
พระสงฆ์ ตาบล
จันจว้ามีการ
ปฏิบตั ิธรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ดารงอยู่และสืบ
ทอดตลอดไป

กองการศึกษา

ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ดารงอยู่และสืบ
ทอดตลอดไป

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.02
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
คุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุ2.ทยุธศาสตร์
การพั
ฒนาองค์
กรปกรองส่
วนท้อพงถิ
่นในเขตพื
ทธศาสตร์
การพั
ฒนาการศึ
กษาและทรั
ยากรมนุ
ษย์อ้นย่ทีา่จงยัังหวั
่งยืดนเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

5 โครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
สืบสานศาสนา
ประเพณีวฒ
ั นธรรม
ท้องถิ่น

อุดหนุนงบประมาณให้
สภาวัฒนธรรมตาบล
จันจว้า

6 โครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงน้าพระ
ธาตุดอยตุงประจาปี

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
สืบสานศาสนา
ประเพณีวฒ
ั นธรรม
ท้องถิ่น

จัดกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีนมัสการและ
สรงน้าพระธาตุดอยตุง
ประจาปี(อุดหนุน สนง.
วัฒนธรรม จ.ชร)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000

10,000

10,000

10,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
2564
(บาท)
50,000 ร้อยละ80ของผู้
บรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อนได้
ประโยชน์

ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ดารงอยู่และสืบ
ทอดตลอดไป

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

10,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนทั่วไปเข้า กองการศึกษา
ประชาชนได้
ร่วมสืบสาน
ประโยชน์
ประเพณีนมัสการ
และสรงน้าพระธาตุ
ดอยตุงประจาปี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.02
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
คุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุ2.ทยุธศาสตร์
การพั
ฒนาองค์
กรปกรองส่
วนท้อพงถิ
่นในเขตพื
ทธศาสตร์
การพั
ฒนาการศึ
กษาและทรั
ยากรมนุ
ษย์อ้นย่ทีา่จงยัังหวั
่งยืดนเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

7 โครงการจัดกิจกรรมวันแม่ เป็นวันที่ทาให้ลูกๆทุก อุดหนุน
แห่งชาติ (อุดหนุน
คนสานึกถึงพระคุณของ คณะกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการพัฒนาสตรี แม่
สตรีอาเภอแม่จัน
อาเภอแม่จัน)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
10,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนทั่วไปเข้า กองการศึกษา
ประชาชนได้เข้า ร่วมกิจกรรมวันแม่
ร่วมกิจกรรม
แห่งชาติ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.02
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
คุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุ2.ทยุธศาสตร์
การพั
ฒนาองค์
กรปกรองส่
วนท้อพงถิ
่นในเขตพื
ทธศาสตร์
การพั
ฒนาการศึ
กษาและทรั
ยากรมนุ
ษย์อ้นย่ทีา่จงยัังหวั
่งยืดนเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

8 โครงการสมโภชและสืบ
ชะตาเมืองแม่จัน (อุดหนุน
ที่ทาการปกครองอาเภอแม่
จัน)

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความสามัคคี
ปรองดองสมานฉันท์แก่
ประชาชนและแสดงถึง
ความจงรักภักดีต่อวงศ์
จักรีและกตัญญูกตเวที
ต่อบรรพบุรุษ

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ประชาชนอาเภอแม่
จันทั้งหมด 11 ตาบล
138 หมู่บา้ น

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
20,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ
กองการศึกษา
ประชาชนได้เข้า สามัคคีปรองดอง
สมานฉันท์และแสดง
ร่วมกิจกรรม
ถึงความจงรักภักดีตอ่
วงศ์จักรีและกตัญญู
กตเวทีตอ่ บรรพบุรุษ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.02
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
คุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุ2.ทยุธศาสตร์
การพั
ฒนาองค์
กรปกรองส่
วนท้อพงถิ
่นในเขตพื
ทธศาสตร์
การพั
ฒนาการศึ
กษาและทรั
ยากรมนุ
ษย์อ้นย่ทีา่จงยัังหวั
่งยืดนเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

9 โครงการส่งเสริมพัฒนา
หมู่บา้ นรักษาศีล 5
(อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอแม่จัน)

วัตถุประสงค์
เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
และเพื่อให้ประชาชนได้
นาหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาใช้ใน
การดาเนินชีวติ อย่างมี
ความสุข

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลจันจว้า
และตาบลจันจว้าใต้
ทั้งหมด 23 หมู่บา้ น

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
2564
(บาท)
10,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ
ประชาชนได้เข้า สามัคคี ความเข้าใจ
ในการอยู่ร่วมกันใน
ร่วมกิจกรรม

สังคมอย่างมีความสุข
เพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินนี าถ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.02
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
คุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุ2.ทยุธศาสตร์
การพั
ฒนาองค์
กรปกรองส่
วนท้อพงถิ
่นในเขตพื
ทธศาสตร์
การพั
ฒนาการศึ
กษาและทรั
ยากรมนุ
ษย์อ้นย่ทีา่จงยัังหวั
่งยืดนเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

10 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด
งานพิธปี ระเพณีทอ้ งถิ่น
และวันสาคัญต่างๆประจาปี
พ.ศ.2560 (อุดหนุนที่ทา
การปกครองอาเภอแม่จัน)

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
สืบสานศาสนา
ประเพณีวฒ
ั นธรรม
ท้องถิ่น

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
จัดกิจกรรมวันสาคัญ
ของชาติ และงาน
ประเพณีต่างๆ ของ
อาเภอแม่จัน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000
60,000
60,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
60,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนทั่วไปเข้า กองการศึกษา
ประชาชนได้เข้า ร่วมวันสาคัญของ
ร่วมกิจกรรม
ชาติ และงาน
ประเพณีต่างๆ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.02
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
คุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุ2.ทยุธศาสตร์
การพั
ฒนาองค์
กรปกรองส่
วนท้อพงถิ
่นในเขตพื
ทธศาสตร์
การพั
ฒนาการศึ
กษาและทรั
ยากรมนุ
ษย์อ้นย่ทีา่จงยัังหวั
่งยืดนเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

11 โครงการชื่อบ้านนามเมือง
(อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอแม่จัน)

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการสืบสาน
ประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่น
อาเภอแม่จัน

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
อาเภอแม่จันทั้งหมด
11 ตาบล 139
หมู่บา้ นมีประวัติความ
เป็นมาที่ชัดเจน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
10,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองการศึกษา
คนอาเภอแม่จัน จงรักภักดีมีความ
ได้ประโยชน์
สามัคคีร่วมกันใน
สังคมอย่างมี
ความสุขและมี
จิตสานึกในการเป็น
พลเมืองดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.02
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
คุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุ2.ทยุธศาสตร์
การพั
ฒนาองค์
กรปกรองส่
วนท้อพงถิ
่นในเขตพื
ทธศาสตร์
การพั
ฒนาการศึ
กษาและทรั
ยากรมนุ
ษย์อ้นย่ทีา่จงยัังหวั
่งยืดนเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

12 โครงการส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนากีฬาจังหวัด
เชียงราย (อุดหนุนการ
กีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดเชียงราย)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน อุดหนุนการกีฬาแห่ง
และประชาชนทั่วไปหัน ประเทศไทย จังหวัด
มาเล่นกีฬาและส่งเสริม เชียงราย
การพัฒนาด้านการ
แข่งขันกีฬา

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
-

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
2564
(บาท)
- ร้อยละ 80 ของ เยาวชนและ
เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปหัน
ประชาชนทั่วไป มาเล่นกีฬามากขึ้น
ได้ประโยชน์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาการ
กีฬาแห่งประเทศ
ไทย จังหวัด
เชียงราย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.02
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
คุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุ2.ทยุธศาสตร์
การพั
ฒนาองค์
กรปกรองส่
วนท้อพงถิ
่นในเขตพื
ทธศาสตร์
การพั
ฒนาการศึ
กษาและทรั
ยากรมนุ
ษย์อ้นย่ทีา่จงยัังหวั
่งยืดนเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

13 โครงการจัดตั้งวงดนตรี
พื้นเมือง(สะล้อ ซอ ซึง)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

เพื่อร่วมกันจัดตั้งกลุ่มวง อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ดนตรีพื้นบ้านในเขต
เทศบาลตาบลจันจว้า
เทศบาลตาบลจันจว้า
แสดงในโอกาสต่างๆ

14 โครงการประเพณีพธิ กี รรม เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
คนเวียงหนองหล่ม
สืบสานศาสนา
ประเพณีวฒ
ั นธรรม
ท้องถิ่น

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
-

10,000

10,000

10,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
2564
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ร้อยละ 80 ของ มีวงดนตรีพื้นเมือง
ผู้เข้าร่วมโครงการ บรรเลงในโอกาส
ได้ประโยชน์
ต่างๆและร่วมสืบ
ทอดอนุรักษ์ไว้ใน
ชุมชน

กองการศึกษา
สภาวัฒนธรรมฯ

10,000 ร้อยละ 80 ของ ประเพณี
ผู้เข้าร่วมโครงการ วัฒนธรรมท้องถิ่น
ได้ประโยชน์
ดารงอยู่และสืบ
ทอดตลอดไป

กองการศึกษา
สภาวัฒนธรรมฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.02
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
คุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุ2.ทยุธศาสตร์
การพั
ฒนาองค์
กรปกรองส่
วนท้อพงถิ
่นในเขตพื
ทธศาสตร์
การพั
ฒนาการศึ
กษาและทรั
ยากรมนุ
ษย์อ้นย่ทีา่จงยัังหวั
่งยืดนเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

15 โครงการสารัตถะจากค่าว
ธรรมล้านนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
สืบสานศาสนา
ประเพณีวฒ
ั นธรรม
ท้องถิ่น

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตาบลจันจว้า

16 โครงการกาบ่าเก่า กาสอน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พญามังราย
สืบสานศาสนา
ประเพณีวฒ
ั นธรรม
ท้องถิ่น

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000

10,000

10,000

10,000

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
2564
(บาท)
10,000 ร้อยละ 80 ของ ประเพณี
ผู้เข้าร่วมโครงการ วัฒนธรรมท้องถิ่น
ได้ประโยชน์
ดารงอยู่และสืบ
ทอดตลอดไป
10,000 ร้อยละ 80 ของ ประเพณี
ผู้เข้าร่วมโครงการ วัฒนธรรมท้องถิ่น
ได้ประโยชน์
ดารงอยู่และสืบ
ทอดตลอดไป

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา
สภาวัฒนธรรมฯ

กองการศึกษา
สภาวัฒนธรรมฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
3.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ที่
ผลผลิตของโครงการ
1 โครงการจัดหาเครื่องออกกาลัง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
กาย

สุขภาพอนามัยที่ดี

ดาเนินการจัดหาเครื่องออก
กาลังกายสาหรับศูนย์ออกกาลัง
กายเทศบาลตาบลจันจว้า และ
ศูนย์กีฬาประจาหมู่บ้าน 23
หมู่บ้าน

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000

100,000

ยุทธศาตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการ

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)

100,000 ร้อยละ80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากเครื่อง
ออกกาลังกาย

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้รับ
กองสาธารณสุขฯ
บริการสาธารณะสุข
ครบถ้วนและทั่วถึง
และมีสุขภาพอนามัย
ที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
3.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ที่
ผลผลิตของโครงการ
2 โครงการสาธารณสุข
โปร่งใส ใส่ใจผู้ประกอบ
กิจการ(ปปช.)

เพื่อให้ผู้ประกอบการ
ตระหนักถึงความสาคัญใน
การประกอบอาหารที่
สะอาดถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล

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

ยุทธศาตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
10,000 ร้อยละ 80ของ
ผู้ประกอบการใน
งานสุขาภิบาล
อาหารได้รับความรู้
เพิ่มมากขึ้น

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและ
ตลาดสดมีความรู้
เรื่องสุขาภิบาล
อาหาร

กองสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
3.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ที่
ผลผลิตของโครงการ
3 โครงการณรงค์ปอู งกัน
และควบคุมโรคติดต่อ

เพื่อปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อในชุมชน

จัดกิจกรรมรณรงค์ปอู งกัน
และควบคุมโรคติดต่อ
ภายในพื้นที่หมู่บา้ น

4 โครงการเฝูาระวังและ
เพื่อเฝูาระวังและติดตาม
ติดตามภาวะโภชนาการใน ภาวะโภชนาการในเด็ก
เด็ก 0-6 ปี
0-6 ปี

เฝูาระวังและติดตามภาวะ
โภชนาการในเด็กเล็กอายุ
0-6 ปี

ยุทธศาตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
รับผิดชอบหลัก
ได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
10,000 ร้อยละ 80
ไม่มีการระบาดของ กองสาธารณสุขฯ
ประชาชนไม่ติด โรคติดต่อในชุมชน
โรคระบาดในชุมชน
10,000

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 80 เด็ก เด็กอายุ 0 - 6 ปีมี กองสาธารณสุขฯ
อายุ 0-6 ปีมีภาวะ ภาวะโภชนาการที่
โภชนาการที่
เหมาะสม
เหมาะสม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
3.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ที่
ผลผลิตของโครงการ
5 โครงการสาธารณสุขพบ
ประชาชน

เพื่อให้บริการงานสาธารสุข จัดกิจกรรมออกเคลื่อนที่
สู่ชุมชน
ให้บริการด้านสาธารณสุข
แก่ประชาชนทุกหมู่บา้ น

ยุทธศาตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
รับผิดชอบหลัก
ได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
10,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีส่วน กองสาธารณสุขฯ
ประชาชนมีส่วน ร่วมในการดูแล
ร่วมและมีสุขภาพ สุขภาพ
ที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
3.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ที่
ผลผลิตของโครงการ
6 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย
ในการบริโภคสินค้าและ
บริการ

จัดกิจกรรมรณรงค์และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์จัด
อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนใน ต.จันจว้า

ยุทธศาตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000
20,000 ร้อยละ80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความรู้ด้าน
สุขาภิบาลอาหาร
และการคุ้มครอง
ผู้บริโภค

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้
กองสาธารณสุขฯ
บริโภคอาหารที่
สะอาดถูก
สุขลักษณะ มี
ความรู้ในการเลือก
ซื้อ เลือกบริโภค
เพื่อส่งผลต่อการมี
สุขภาพที่ดีอย่าง
ยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
3.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ที่
ผลผลิตของโครงการ
7 โครงการส่งเสริมกองทุน เพื่อสมทบกองทุน
จ่ายเงินเป็นค่าสมทบ
หลักประกันสุขภาพท้องถิ่น หลักประกันสุขภาพเทศบาล กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตาบลจันจว้า
เทศบาลตาบลจันจว้า

ยุทธศาตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่น

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้รับ กองสาธารณสุขฯ
บริการสาธารณะ
สุขครบถ้วนและ
ทั่วถึง และมี
สุขภาพอนามัยที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
3.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ที่
ผลผลิตของโครงการ
8 โครงการตลาดสดน่าซื้อ

เพื่อพัฒนาตลาดสด/ตลาด
ชุมชนในเขตเทศบาลให้ได้
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
/ปรับปรุงและพัฒนาตลาด
ในเขตเทศบาล

ยุทธศาตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000
5,000
5,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการ
ใช้บริการ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้รับ กองสาธารณสุข
บริการสาธารณะ
สุขครบถ้วนและ
ทั่วถึง และมี
สุขภาพอนามัยที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
3.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ที่
ผลผลิตของโครงการ
9 โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อปูองกันและควบคุม
เกี่ยวกับรู้เท่าทันโรคความ โรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหิตสูงและ
ดันโลหิตสูงแก่ประชาชน
โรคเบาหวาน

จัดกิจกรรมรณรงค์ปอู งกัน
โรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงให้แก่ผู้ปวุ ยและ
กลุ่มเสี่ยงตาบลจันจว้าและ
จันจว้าใต้

ยุทธศาตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000
20,000 ร้อยละ 80 ของ
อัตราด้วยผู้ปวุ ย
เบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง
ลดลง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

อัตราปุวยด้วย
กองสาธารณสุข
โรคเบาหวาน และ กองทุนฯ
โรคความดันสูง
ลดลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
3.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ที่
ผลผลิตของโครงการ
10 โครงการอบรมให้ความรู้
เรื่องโรคมะเร็ง

เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิด จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
โรคมะเร็ง
เรือ่ งโรคมะเร็งให้ประชาชน

ยุทธศาตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
รับผิดชอบหลัก
ได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
10,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนไม่
กองสาธารณสุข
ประชาชนได้รับ เจ็บปุวยด้วย
ความรู้และ
โรคมะเร็ง
ตระหนักถึง
โรคมะเร็ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
3.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ที่
ผลผลิตของโครงการ
11 โครงการแลกเปลี่ยน
ให้ประชาชนนาเสนอผลงาน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดูแลสุขภาพของ การดูแลสุขภาพ และ
เรียนรู้การดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ ผู้สูงอายุ
ดูแลสุขภาพ

ยุทธศาตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
รับผิดชอบหลัก
ได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
10,000 ร้อยละ 80 ของ เกิดนวัตกรรมการ กองสาธารณสุขฯ
ผู้สูงอายุได้
ดูแลสุขภาพ
แลกเปลี่ยนความรู้
เรื่องการดูแล
สุขภาพให้ดียิ่งขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
3.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ที่
ผลผลิตของโครงการ
12 โครงการปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

เพื่อปูองกันและควบคุมโรค จัดกิจกรรมปูองกันและ
พิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาล ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ตาบลจันจว้า
ภายในชุมชน

ยุทธศาตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
10,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการ
ปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้รับ กองสาธารณสุขฯ
บริการสาธารณะ
สุขครบถ้วนและ
ทั่วถึง และมี
สุขภาพอนามัยที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
3.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ที่
ผลผลิตของโครงการ
13 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาปศุสัตว์เทศบาล
ตาบลจันจว้า

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดกิจกรรมพัฒนา
ปฏิบตั ิงานของอาสาปศุสัตว์ ศักยภาพอาสาปศุสัตว์
เทศบาลตาบลจันจว้า
เทศบาลตาบลจันจว้า
จานวน 55 คน

14 โครงการอบรมแกนนา
ประชาชนเพื่อจัดทาแผน
สุขภาพชุมชน

เพื่อจัดทาแผนสุขภาพชุมชน จัดอบรมการจัดทาแผนให้
แกนนาประชาชน 23
หมู่บา้ น

ยุทธศาตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
10,000 ร้อยละ 80 ของ
อาสาปศุสัตว์มี
ศักยภาพในการ
ปฏิบตั ิงานมาก
ยิ่งขึ้น
10,000

10,000

10,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

อาสาปศุสัตว์มี
กองสาธารณสุขฯ
ศักยภาพในการ
ปฏิบตั ิงานในพื้นที่
เทศบาลตาบลจันจ
ว้า

10,000 ร้อยละ 80 ของ 23หมู่บา้ นมีแผน
หมู่บา้ นได้ความรู้ สุขภาพชุมชน
ในการอบรม

กองสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
3.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ที่
ผลผลิตของโครงการ
15 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบตั ิงานด้านสาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม

เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่
เทศบาล มีความรู้ในการ
ปฏิบตั ิงานด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมเพื่มขึ้น

จัดฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบตั ิงาน
ด้านสาธารณสุขให้คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลและ เจ้าหน้าที่
เทศบาล

ยุทธศาตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
10,000 ร้อยละ80ของ
ผู้บริหารสมาชิก
เจ้าหน้าที่เทศบาล
มีศักยภาพการ
ปฏิบตั ิงานด้าน
สาธารณะสุข
สิ่งแวดล้อม

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การดาเนินงาน
กองสาธารณสุข
ด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
3.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ที่
ผลผลิตของโครงการ
16 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ทา
จัดฝึกอบรมพัฒนาควบคุม
พัฒนาศักยภาพแกนนา หน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชน/ และปูองกันโรคให้แกนนา
ชุมชน อสม.ในการควบคุม หมู่บา้ น
ชุมชน/อสม.23หมู่บา้ น
และปูองกันโรค

ยุทธศาตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
10,000 ร้อยละ80ของผู้ทา
หน้าที่ได้พฒ
ั นา
ศักยภาพแกนนา
ชุมชน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู้ทาหน้าที่ดูแล
กองสาธารณสุข
สุขภาพในชุมชนมี
ศักยภาพในการ
ปฏิบตั ิงานด้าน
การปูองกันควบคุม
โรคเพิ่มชึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
3.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ที่
ผลผลิตของโครงการ
17 โครงการโรงเรียนปลอด
ลูกน้ายุงลาย

เพื่อรณรงค์ปอู งกันกาจัด
ลูกน้ายุงลาย และให้นักเรียน
ได้เรียนรู้วธิ กี ารปูองกันยุง
และการเกิดลูกน้าทั้งใน
โรงเรียนและที่บา้ น

จัดกิจกรรมรณรงค์การ
กาจัดลูกน้ายุงลายทั้งที่
บ้านและโรงเรียนแก่เด็ก
นักเรียน

ยุทธศาตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000
5,000
5,000 ร้อยละ90ของ
นักเรียนได้เรียนรู้
การปูองกันยุงและ
การเกิดลูกน้า

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้รับ กองการศึกษา
บริการสาธารณะ
สุขครบถ้วนและ
ทั่วถึง และมี
สุขภาพอนามัยที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
3.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ที่
ผลผลิตของโครงการ
18 โครงการอาหารสะอาด
รสชาติอร่อย

เพื่อให้ประชาชนบริโภค
จัดกิจกรรมการบริโภค
อาหารที่ถูกสุขลักษณะและ อาหารที่ถูกสุขลักษณะ
ปลอดภัย
และปลอดภัย

19 โครงการรณรงค์ปอู งกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ในวัยรุ่น

เพื่อรณรงค์ปอู งกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่น

จัดกิจกรรมรณรงค์ปอู งกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ในวัยรุ่น

ยุทธศาตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
รับผิดชอบหลัก
ได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000
5,000
5,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนบริโภค กองสาธารณสุขฯ
ประชาชนได้
อาหารที่ถูก
ประโยชน์
สุขลักษณะและ
ปลอดภัย
10,000

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ80ของ
นักเรียนได้
ประโยชน์

นักเรียนโรงเรียนใน กองสาธารณสุขฯ
เขตเทศบาลตาบล
จันจว้า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
3.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ที่
ผลผลิตของโครงการ
20 โครงการเยี่ยมบ้าน

เพื่อติดตามเยี่ยมหญิง
ตั้งครรภ์ มารดา ทารกหลัง
คลอด ผู้ปวุ ย ผู้พกิ าร
ผู้สูงอายุ ผู้ปวุ ยติดเตียง

เยี่ยมหญิงตั้งครรภ์ มารดา
ทารกหลังคลอด ผู้ปวุ ย ผู้
พิการ ผู้สูงอายุ

ยุทธศาตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000
5,000
5,000 ร้อยละ80ของ
หญิงตั้งครรภ์
มารดา ทารกหลัง
คลอด ผู้ปวุ ย ผู้
พิการ ผู้สูงอายุ
ได้รับการเยี่ยมบ้าน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หญิงตั้งครรภ์
กองสาธารณสุขฯ
มารดา ทารกหลัง
คลอด ผู้ปวุ ย ผู้
พิการ ผู้สูงอายุ
ได้รับการเยี่ยมบ้าน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
3.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ที่
ผลผลิตของโครงการ
21 โครงการเสริมสร้างความรู้ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนไม่
เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพ ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ติด

จัดกิจกรรมรณรงค์ปอู งกัน
และต่อต้านยาเสพติดให้
ประชาชนและเยาวชน

ยุทธศาตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
รับผิดชอบหลัก
ได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
10,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนในเขต กองสาธารณสุข
ประชาชน ในเขต เทศบาลตาบลจันจ
เทศบาลได้รับ
ว้าไม่เสพสารเสพติด
ความรู้ความเข้าใจ
และไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
3.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ที่
ผลผลิตของโครงการ
22 โครงการวัยสวย วัยใส

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนตามพัฒนาการด้าน
การต่างๆสุขอนามัยการ
ปฏิบตั ิตัวและทักษะการใช้
ชีวติ

ครูและนักเรียน จานวน
360 คน

ยุทธศาตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000
50,000 ร้อยละ 80 ของครู
และนักเรียน ที่เข้า
ร่วมโครงการได้
ประโยชน์

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนมีความรู้ กองสาธารณสุข
เรื่องการดูแล
กองทุนฯ
สุขภาพอนามัย
ของตนเองอย่างถูก
วิธี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
3.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ที่
ผลผลิตของโครงการ
23 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนมี ผู้ปกครองนักเรียน
ช่องปากสาหรับเด็กปฐมวัย ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ ระดับชั้นอนุบาล 1-3 ทุกคน
ช่องปากสาหรับเด็กปฐมวัย
(อายุ3-6ปี)ที่ถูกต้อง

ยุทธศาตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000
20,000 ร้อยละ80ของ
ผู้ปกครองนักเรียน
มีความรู้เรื่องการ
ดูแลสุขภาพช่อง
ปากสาหรับเด็ก
ปฐมวัย(อายุ3-6ปี)
ที่ถูกต้อง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนมีความรู้ กองสาธารณสุข
เรื่องการดูแล
กองทุนฯ
สุขภาพอนามัย
ของตนเองอย่างถูก
วิธี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
3.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ที่
ผลผลิตของโครงการ
24 โครงการโภชนาการดี ชีวมี ี เพื่อให้เด็กวัยเรียนและ
สุข
เยาวชนได้รับความรู้ด้าน
อาหารและโภชนาการและ
ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ

ครูและนักเรียน จานวน
290 คน

ยุทธศาตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
10,000 ร้อยละ 100 ของ
ครูและนักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องในการ
เลือกซื้อและ
บริโภคอาหาร

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ครูและนักเรียนมี กองสาธารณสุข
ความรู้ความเข้าใจ กองทุนฯ
ที่ถูกต้องในการ
เลือกซื้อและ
บริโภคอาหาร
อย่างถูกวิธี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
3.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ที่
ผลผลิตของโครงการ
25 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้ผู้ดูแล/ญาติผู้พกิ าร ผู้ดูแล/ญาติผู้พกิ ารและ
ผู้พกิ ารและทุพพลภาพใน และทุพพลภาพ อาสาสมัคร ทุพพลภาพ /อาสาสมัคร
หมู่บา้ น
เยี่ยมบ้านสามารถดูแล
เยี่ยมบ้าน จานวน 50 คน
สุขภาพฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้
พิการและทุพพลภาพ
เบื้องต้นได้และผู้พกิ าร
ทุพพลภาพได้รับการเยี่ยม
บ้าน

ยุทธศาตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
10,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ดูแล/ญาติผู้
พิการและทุพพล
ภาพ /อาสาสมัคร
เยี่ยมบ้านได้
ประโยชน์

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู้ดแู ล/ญาติผู้พกิ าร กองสาธารณสุข
และทุพพลภาพ
กองทุนฯ
อาสาสมัครเยี่ยม
บ้านสามารถดูแล
สุขภาพฟื้นฟู
สมรรถภาพ ผู้พกิ าร
และทุพพลภาพ
เบื้องต้นได้และผู้
พิการทุพพลภาพ
ได้รับการเยี่ยมบ้าน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
3.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ที่
ผลผลิตของโครงการ
26 โครงการอบรมครูผู้ดูแล
เด็กและผู้ปกครองเรื่อง
การปูองกันโรคติดต่อใน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลจันจว้า

เพื่อให้ผู้ปกครองและครู
ผู้ดูแลเด็กมีความรู้เรื่อง
โรคติดต่อและการปูองกัน
โรคติดต่อ

ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก
จานวน 80 คน

ยุทธศาตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
10,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ปกครองและครู
ผู้ดูแลเด็กได้
ประโยชน์

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู้ปกครองและครู กองสาธารณสุข
ผู้ดูแลเด็กนา
กองทุนฯ
ความรู้ไปปฏิบตั ิใช้
ในการปูองกันการ
เกิดโรคติดต่อใน
เด็กและสามารถ
แก้ไขปัญหา
เบื้องต้นได้เมื่อเกิด
โรคติดต่อในเด็ก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
3.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ที่
ผลผลิตของโครงการ
27 โครงการพัฒนา
สมรรถภาพกล้ามเนื้อมัด
เล็กมัดใหญ่ในเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลจันจว้า

เพื่อให้ผู้ปกครองและครู
ผู้ดูแลเด็กมีความรู้เรื่อง
โรคติดต่อและการปูองกัน
โรคติดต่อ

ผู้ปกครองและครูผู้แลเด็ก
จานวน 10 คน

ยุทธศาตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
10,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ปกครองและครู
ผู้ดูแลเด็กได้
ประโยชน์

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เด็กได้รับการ
กองสาธารณสุข
พัฒนาสมรรถภาพ กองทุนฯ
กล้ามเนื้อมัดเล็ก
มัดใหญ่ได้อย่าง
ถูกต้อง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
3.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ที่
ผลผลิตของโครงการ
28 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการและการดูแล
สุขภาพตามหลักสุขบัญญัติ
ในเด็กศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลจันจว้า

เพื่อให้ผู้ปกครองและครูผู้ดู ผู้ปกครองและครูผู้แลเด็ก
และเด็กมีความรู้เรื่อง
จานวน 80 คน
พัฒนาการเด็กที่ถูกต้องตาม
วัยและมีความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลสุขภาพของเด็ก
ตามหลักสุขบัญญัติ 10
ประการ

ยุทธศาตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
10,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ปกครองและครู
ผู้ดูแลเด็กได้
ประโยชน์

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เด็กได้รับการ
กองสาธารณสุข
ส่งเสริมพัฒนาการ กองทุนฯ
ที่ถูกต้องตามวัย
และการดูแล
สุขภาพตามหลัก
สุขบัญญัติ 10
ประการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
3.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ที่
ผลผลิตของโครงการ
29 โครงการรณรงค์ปอู งกัน เพื่อปูองกันและควบคุมโรค จัดกิจกรรมรณรงค์ปอู งกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก ไข้เลือดออก
และควบคุมโรคไข้เลือดออก

ยุทธศาตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
รับผิดชอบหลัก
ได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
10,000 ร้อยละ 80 ของ ไม่พบผู้ปวุ ยโรค กองสาธารณสุข
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไข้เลือดออก
กองทุนฯ
ได้ประโยชน์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
3.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ที่
ผลผลิตของโครงการ
30 โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดูแลสุขภาพ

เพื่อให้ประชาชนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแล
สุขภาพ

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดูแลสุขภาพของ
ประชาชนทั่วไป

ยุทธศาตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
รับผิดชอบหลัก
ได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
10,000 ร้อยะ 80 ของ
ประชาชนทั่วไปมี กองสาธารณสุข
ประชาชนได้รับ สุขภาพที่แข็งแรง กองทุนฯ
ความรู้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่องการดูแล
สุขภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
3.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ที่
ผลผลิตของโครงการ
31 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
โดยการออกกาลังกาย

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยที่ดี

จัดกิจกรรมให้ความรู้ความ
เข้าใจถึงประโยชน์ของการ
ออกกาลังกายแก่ประชาชน

ยุทธศาตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
รับผิดชอบหลัก
ได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
10,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ กองสาธารณสุข
ประชาชนมี
บริการสาธารณะ กองทุนฯ
สุขภาพอนามัยที่ดี สุขครบถ้วนและ
ทั่วถึง และมี
สุขภาพอนามัยที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
3.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ที่
ผลผลิตของโครงการ
32 โครงการชุมชน/หมู่บา้ น
ไอโอดีน

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี จัดกิจกรรมรณรงค์ปอู งกัน
การบริโภคและมีความรู้เรื่อง โรคขาดสารไอโอดีนให้
เกลือเสริมไอโอดีนและ
ประชาชน
อาหารเสริมไอโอดีนทุก
หลังคาเรือน

ยุทธศาตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000
5,000
5,000 ร้อยละ 80
ประชาชนมีความรู้
และตระหนักใน
การปูองกันโรค
ขาดสารไอโอดีน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความรู้ กองสาธารณสุข
ความเข้าใจและ กองทุนฯ
ตระหนักในการ
ปูองกันควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
3.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ที่
ผลผลิตของโครงการ
33 โครงการลดการใช้เคมี
เกษตร ในกลุ่มเกษตรกร

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ จัดกิจกรรมรณรงค์การลด
ความเข้าใจเรื่องการใช้
ใช้เคมีเกษตร ในกลุ่ม
สารเคมีเกษตรอย่างถูกต้อง เกษตรกรตาบลจันจว้าและ
จันจว้าใต้

ยุทธศาตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
รับผิดชอบหลัก
ได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000
30,000 ร้อยละ 80 กลุ่ม กลุ่มเกษตรกรมี กองสาธารณสุข
เกษตรกรมีความรู้ ความรู้ความเข้าใจ กองทุนฯ
ความเข้าใจและ และลดความเสี่ยง
ลดการใช้สารเคมี จากสารเคมีเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
3.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ที่
ผลผลิตของโครงการ
34 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ด้วยการแพทย์แผนไทย
(การอบ,ประคบด้วย
สมุนไพร)

เพื่อให้บริการตรวจและ
รักษาโรคเบื้องต้นแก่
ประชาชนด้วยการแพทย์
แผนไทย

ส่งเสริมสุขภาพด้วย
การแพทย์แผนไทย
ประชาชน 23 หมู่บา้ น

ยุทธศาตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
10,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
การบริการด้าน
แพทย์แผนไทย

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้รับ กองสาธารณสุข
บริการ การรักษา กองทุนฯ
ด้านการแพทย์ให้
ประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
3.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ที่
ผลผลิตของโครงการ
35 โครงการอบรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพผู้ปวุ ยโรคเรื้อรัง

เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปวุ ยโรค
จัดกิจกรรมฝึกอบรม
เรื้อรังปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพให้ดีขึ้น
สุขภาพผู้ปวุ ยโรคเรื้อรัง

36 โครงการปูองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

เพื่อปูองกันและควบคุมโรค จัดกิจกรรมปูองกันและ
ไข้เลือดออกในชุมชน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
ภายในชุมชนตาบลจัน
จว้าและจันจว้าใต้

ยุทธศาตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
10,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ปวุ ยโรคเรื้อรัง
สามารถเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
ให้ดีขึ้น
30,000

30,000

30,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู้ปวุ ยโรคเรื้อรัง กองสาธารณสุข
สามารถ
กองทุนฯ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
ให้ดีขึ้น

30,000 ร้อยละ 80 ไม่พบ ไม่พบผู้ปวุ ยโรค
ผู้ปวุ ยโรค
ไข้เลือดออกใน
ไข้เลือดออกใน
ชุมชน
ชุมชน

กองสาธารณสุข
กองทุนฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
3.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ที่
ผลผลิตของโครงการ
37 โครงการสตรีไทยร่วมใจ
ต้านภัยโรคมะเร็งเต้านม

เพื่อให้สตรีอายุ30ปีขึ้นไปมี จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่
ความรู้และสามารถตรวจคัด ประชาชน 23 หมู่บา้ น
กรองโรคมะเร็งเต้านมเองได้
ถูกวิธี

38 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้ดูแลผู้พกิ ารและผู้สูงอายุ พิการและผู้สูงอายุ
ศักยภาพผู้ดูแลและผู้พกิ าร
และผู้สูงอายุ23หมู่บา้ น

ยุทธศาตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
รับผิดชอบหลัก
ได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
10,000 ร้อยละ80 ของ
สตรีอายุ30ปีขึ้นไป กองสาธารณสุข
สตรีมีความรู้
ได้รับการคัดกรอง กองทุนฯ
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง โรคมะเร็งเต้านม
เต้านมได้ถูกวิธี
10,000

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ80ของ
ผู้พกิ ารและ
กองสาธารณสุข
ผู้ดูแลผู้พกิ ารและ ผู้สูงอายุได้รับการ กองทุนฯ
ผู้สูงอายุได้พฒ
ั นา ดูแลที่ถูกต้อง
ศักยภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
3.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ที่
ผลผลิตของโครงการ
39 โครงการหนูน้อยฟันดี

เพื่อปูองกันโรคฟันผุในเด็ก
อายุ9เดือน-3ปีครึ่ง

จัดกิจกรรมปูองกันฟันผุให้
เด็กอายุ9เดือน-3ปีครึ่ง

40 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
เด็ก 0-3ปี

เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กอายุ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
0-3ปีในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ให้เด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กของเทศบาลตาบลจันจ
ว้า

ยุทธศาตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
รับผิดชอบหลัก
ได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000
5,000
5,000 ร้อยละ80ของเด็ก เด็กอายุ9เดือน-3 กองสาธารณสุข
อายุ9เดือน-3ปีครึ่ง ปีครึ่งไม่เกิดโรค กองการศึกษา
ได้รับการปูองกัน ฟันผุ
กองทุนฯ
ฟันผุ
10,000

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ80ของเด็ก เด็กในศูนย์พฒ
ั นา กองสาธารณสุข
อายุ0-3ปีมี
เด็กเล็กมีสุขภาพดี กองทุนฯ
สุขภาพดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
3.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ที่
ผลผลิตของโครงการ
41 โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแล จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
สุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง ให้ผู้สูงอายุ23หมู่บา้ น 200
คน

ยุทธศาตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
รับผิดชอบหลัก
ได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000
5,000
5,000 ร้อยละ80ของ
ผู้สูงอายุมีสุขภาพ กองสาธารณสุข
ผู้สูงอายุใส่ใจใน ที่ดี
กองทุนฯ
เรื่องสุขภาพมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
3.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ที่
ผลผลิตของโครงการ
42 โครงการอบรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพผู้ปวุ ย
โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูงโดยคู่หู
ดูแลสุขภาพ

เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปวุ ย
โรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหิตสูงปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพให้ดีขึ้น

อบรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพผู้ปวุ ย
ประชาชน 23 หมู่บา้ น

ยุทธศาตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
10,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้สูงอายุได้
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
ผู้ปวุ ย

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู้ปวุ ย
กองสาธารณสุข
โรคเบาหวานและ กองทุนฯ
โรคความดดัน
โลหิตสูงสามารถ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
ได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
3.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ที่
ผลผลิตของโครงการ
43 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากสาหรับผู้สูงอายุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้เรื่อง ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
การดูแลสุขภาพช่องปากที่ สาหรับผู้สูงอายุ 23
ถูกต้อง
หมู่บา้ น 200 คน

44 โครงการรณรงค์ปอู งกันโรค เพื่อรณรงค์ปอู งกันโรคเอดส์ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้าน
เอดส์
ปูองกันโรคเอดส์

ยุทธศาตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
รับผิดชอบหลัก
ได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
10,000 ร้อยละ80ของ
ผู้สูงอายุมีสุขภาพ กองสาธารณสุข
ผู้สูงอายุมีความรู้ ช่องปากที่ดี
กองทุนฯ
เรื่องการดูแล
สุขภาพช่องปาก
10,000

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

จานวนผู้ติดเชื้อลด สาธารณสุข
น้อยลง
กองทุนฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
3.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ที่
ผลผลิตของโครงการ
45 โครงการส่งเสริมการใช้
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ ส่งเสริมการใช้จักรยานใน
จักรยานในชีวติ ประจาวัน ใช้จกั รยานมากขึ้น
ชีวติ ประจาวัน

ยุทธศาตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
รับผิดชอบหลัก
ได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000
5,000
5,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนมีการใช้ สาธารณสุข
ประชาชนได้
จักรยานใน
กองทุนฯ
ประโยชน์
ชีวติ ประจาวัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
3.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ที่
ผลผลิตของโครงการ
46 โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อให้ความรู้เรื่องพยาธิ
จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง
เรื่องพยาธิใบไม้ในตับและ ใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้าดี พยาธิใบไม้ในตับและ
มะเร็งท่อน้าดี
มะเร็งท่อน้าดี

ยุทธศาตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
รับผิดชอบหลัก
ได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000
5,000
5,000 ร้อยละ80ของ
สาธารณสุข
ประชาชนได้
กองทุนฯ
ประชาชนมีความรู้
ประโยชน์
และปูองกันตนเอง
จากพยาธิใบไม้ใน
ตับและมะเร็งท่อ
น้าดีได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
3.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ที่
ผลผลิตของโครงการ
47 โครงการโรงเรียนพ่อแม่

เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการ
ปฏิบตั ิตัวขณะตั้งครรภ์ การ
ปฏิบตั ิตัวหลังคลอดแก่หญิง
ตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

จัดกิจกรรมความรู้ในเรื่อง
การปฏิบตั ิตัวขณะตั้งครรภ์
การปฏิบตั ิตัวหลังคลอด
แก่หญิงตั้งครรภ์และหญิง
หลังคลอด

48 โครงการส่งเสริม
เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้เรื่อง ส่งเสริมโภชนาการสาหรับ
โภชนาการสาหรับผู้สูงอายุ โภชนาการ
ผู้สูงอายุ

ยุทธศาตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
รับผิดชอบหลัก
ได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000
5,000
5,000 ร้อยละ80 ของ
หญิงตั้งครรภ์
สาธารณสุข
หญิงตั้งครรภ์
,หญิงหลังคลอด
กองทุนฯ
,หญิงหลังคลอดได้ ปฏิบตั ิตัวได้ถูกต้อง
ประโยชน์

5,000

5,000

5,000

5,000 ร้อยละ 80
ผู้สูงอายุได้
ประโยชน์

ผู้สูงอายุบริโภค กอง
อาหารที่เหมาะสม สาธารณสุขฯ
กับวัย
กองทุนฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
3.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ที่
ผลผลิตของโครงการ
49 โครงการส่งเสริมการใช้
สมุนไพรพื้นบ้าน

เพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพร
พื้นบ้าน

ส่งเสริมการใช้สมุนไพร
พื้นบ้าน

50 โครงการศูนย์เด็กเล็ก
ปลอดโรค

เพื่อปูองกันการเกิด
จัดกิจกรรมรณรงค์ปอู งกัน
โรคติดต่อในศูนย์พฒ
ั นาเด็ก การเกิดโรคติดต่อในศูนย์
เล็ก
พัฒนาเด็กเล็ก

ยุทธศาตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
รับผิดชอบหลัก
ได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000
5,000
5,000 ร้อยละ80
ประชาชนมีการใช้ กอง
ประชาชนได้
สมุนไพรพื้นบ้าน สาธารณสุขฯ
ประโยชน์
ในการรักษาโรค กองทุนฯ
5,000

5,000

5,000

5,000 ร้อยละ 80
นักเรียนได้
ประโยชน์

ไม่เกิดโรคติดต่อใน กอง
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สาธารณสุขฯ
กองทุนฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
3.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ที่
ผลผลิตของโครงการ
51 โครงการส่งเสริมให้ความรู้ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
เกี่ยวกับโภชนาการปูองกัน โภชนาการปูองกันโรคอ้วน
โรคอ้วนและไขมันในเส้น และไขมันในเส้นเลือด
เลือดประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลจันจว้า

ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับ
โภชนาการปูองกันโรคอ้วน
และไขมันในเส้นเลือด
ประชาชนตาบลจันจว้า
และจันจว้าใต้

ยุทธศาตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
10,000 ร้อยละ80
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับ
โภชนาการปูองกัน
โรคอ้วนและไขมัน
ในเส้นเลือด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้
กอง
พัฒนาความรู้
สาธารณสุขฯ
เกี่ยวกับ
กองทุนฯ
โภชนาการปูองกัน
โรคอ้วนและไขมัน
ในเส้นเลือด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
3.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ที่
ผลผลิตของโครงการ
52 โครงการพัฒนาพ่อ แม่
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
(คาราวานเสริมสร้าง
เด็กไทย)

เพื่อให้ผู้ปกครองและเด็ก
ผู้ปกครองและเด็กปฐมวัย
ปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจ ในกลุ่มพัฒนาเครือข่าย
ในการอบรมเลี้ยงดูที่
การศึกษาจันจว้า
สอดคล้องกับหลักค่านิยม
12 ประการ

ยุทธศาตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000
30,000 ร้อยละ80ของ
ผู้ปกครองและเด็ก
ปฐมวัยในกลุ่ม
พัฒนาเครือข่าย
การศึกษาจันจว้า
ได้ประโยชน์

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู้ปกครองและเด็ก กอง
ปฐมวัยมีความรู้ สาธารณสุขฯ
ความเข้าใจในการ กองทุนฯ
อบรมเลี้ยงดูที่
สอดคล้องกับหลัก
ค่านิยม 12
ประการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
3.1 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ที่
ผลผลิตของโครงการ
53 โครงการนักสืบสายน้า

เพื่อเป็นการเฝูาระวัง
จัดกิจกรรมเฝูาระวัง
คุณภาพแหล่งน้าสาธารณะ คุณภาพน้าของนักเรียน

ยุทธศาตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000
5,000
5,000 ร้อยละ80ของ
นักเรียนได้มี
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์แหล่งน้า

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั
คุณภาพน้า
สาธารณะดีขึ้น
สามารถใช้
ประโยชน์ได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สาธารณสุข ฯ
กองศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
1 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ทางเชื่อมระหว่าง
บ้านใหม่ หมู่ 1 ถึง
บ้านทรายมูล หมู่ 2
และบ้านสันนาหนองบัว
หมู่ 10 ตาบลจันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. ทาง
เชื่อมระหว่างบ้านใหม่
หมู่ 1 ถึง บ้านทรายมูล
หมู่ 2 และบ้านสันนา
หนองบัว หมู่ 10 ตาบล
จันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2 โครงการก่อสร้างถนน
แคฟซีลบริเวณใจ๋บา้ น
ซอย3.2 ถึงซอย 5 บ้าน
ใหม่ หมู่ 1 ตาบลจันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนแคฟซีล
บริเวณใจ๋บา้ น ซอย3.2
ถึงซอย 5 บ้านใหม่ หมู่ 1
ตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
3 โครงการก่อสร้างสะพาน
คสล. บริเวณ ซอย 2.3
และซอย 6 (2 จุด) บ้าน
ใหม่ หมู่ 1 ตาบลจันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างสะพาน คสล.
บริเวณ ซอย 2.3และซอย
6 (2 จุด) บ้านใหม่ หมู่
1 ตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
4

โครงการก่อสร้างราง เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล.พร้อมฝา อยูอ่ าศัยและพื้นที่
ปิด ซอย 7 - ซอย 8 บ้าน ภายในหมู่บา้ น
ใหม่ หมู.่ 1 ตาบลจันจว้า

ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 7
- ซอย 8 บ้านใหม่ หมู.่ 1
ตาบลจันจว้า

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีระบบการ
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ระบายน้าที่ดีน้า
ที่ไม่พบปัญหาน้า ไม่ทว่ มขังที่อยู่
ท่วม
อาศัย และพื้นที่
ภายในชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
5 โครงการถมดินลูกรัง
และหินคลุกเข้าพื้นที่
การเกษตร บ้านใหม่ หมู่
1 ตาบลจันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังและหินคลุก
เข้าพื้นที่การเกษตร
บ้านใหม่ หมู่ 1 ตาบล
จันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
6 โครงการวางท่อ คสล.
เส้นทางไปบ้านห้วยน้า
ราก บ้านใหม่ หมู่.1
ตาบลจันจว้า

เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
ภายในหมู่บา้ น

7 โครงการจัดทาป้ายชื่อ เพื่อมีปา้ ยบอกชื่อ
หมู่บา้ น บ้านใหม่ หมู่ 1 หมู่บา้ นอย่างชัดเจน
ตาบลจันจว้า

วางท่อ คสล. เส้นทางไป
บ้านห้วยน้าราก บ้านใหม่
หมู่.1 ตาบลจันจว้า

จัดทาป้ายชื่อหมู่บา้ น
บ้านใหม่ หมู่ 1 ตาบล
จันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000

2561
(บาท)
-

-

-

100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีระบบการ
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ระบายน้าที่ดีน้า
ที่ไม่พบปัญหาน้า ไม่ทว่ มขังที่อยู่
ท่วม
อาศัย พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในชุมชน
- ร้อยละ 80 ของ หมู่บา้ นมีปา้ ย
ประชาชนได้รับ ประจาหมู่บา้ น
ประโยชน์

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
8 โครงการก่อสร้างที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ประจา
หมู่บา้ น บ้านใหม่ หมู่ 1
ตาบลจันจว้า

เพื่อให้ประชาชนมีที่อ่าน ก่อสร้างที่อ่าน
หนังสือพิมพ์และรับ
หนังสือพิมพ์ประจา
ข้อมูลข่าวสารต่างๆใน หมู่บา้ น บ้านใหม่ หมู่ 1
หมู่บา้ น
ตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ มีสถานที่จัด
ประชาชนได้รับ กิจกรรม
ประโยชน์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
9 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ซอย 6 พร้อมเท
ลาน คสล. (ทางเข้าเสื้อ
บ้าน) บ้านทรายมูล หมู่
2 ตาบลจันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
6 (ทางเข้าเสื้อบ้าน)
บ้านทรายมูล หมู่ 2
ตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
10 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล.พร้อมฝา อยูอ่ าศัยและพื้นที่
ปิด บริเวณลาเหมือง
ภายในหมู่บา้ น
กลางบ้านทรายมูล หมู่
2 ตาบลจันจว้า

ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล.พร้อมฝาปิด
บริเวณลาเหมือง
กลางบ้านทรายมูล หมู่ .
2 ตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีระบบการ
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ระบายน้าที่ดีน้า
ที่ไม่พบปัญหาน้า ไม่ทว่ มขังที่อยู่
ท่วม
อาศัย พื้นที่
ภายในชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
11 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ซอย 6 ถึง ซอย 7
บ้านทรายมูล หมู่ 2
ตาบลจันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
คมนาคมขนส่งให้มีความ 6 ถึง ซอย 7 บ้านทราย
สะดวกปลอดภัยในการ มูล หมู่ 2 ตาบลจันจว้า
เดินทางสัญจร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
12 โครงการซ่อมแซมผิว
ถนนแอสฟัสติก สาย
บ้านทรายมูล หมู.่ 2
ตาบลจันจว้า อาเภอแม่
จัน เชื่อมถึง บ้านด้าย
ตาบลศรีดอนมูล
อาเภอเชียงแสน

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัส
ติก สายบ้านทรายมูล
หมู.่ 2 ตาบลจันจว้า
อาเภอแม่จัน เชื่อมถึง
บ้านด้าย ตาบลศรีดอน
มูล อาเภอเชียงแสน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
อบจ.เชียงราย
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ (กรมส่งเสริม)
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
13 โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่ทางการเกษตร
บ้านทรายมูล หมู่ 2
ตาบลจันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่ทาง
คมนาคมขนส่งให้มีความ การเกษตร บ้านทรายมูล
สะดวกปลอดภัยในการ
หมู่ 2 ตาบลจันจว้า
เดินทางสัญจร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
14 โครงการก่อสร้างท่อลอด เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
เหลี่ยมเข้าพื้นที่
อยูอ่ าศัย พื้นที่การเกษตร เข้าพื้นที่การเกษตร
การเกษตร บ้านทราย
บริเวณที่นา นายวาร ภิ
มูล หมู่ 2 ตาบลจันจว้า
ระบรรณ บ้านทรายมูล
หมู่ 2 ตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีระบบการ
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ระบายน้าที่ดีน้า
ที่ไม่พบปัญหาน้า ไม่ทว่ มขังที่อยู่
ท่วม
อาศัย พื้นที่
การเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
15 โครงการก่อสร้างลาน
คสล.อเนกประสงค์
บริเวณเสื้อบ้านบ้าน
ทรายมูล หมู่ 2
ตาบลจันจว้า

เพื่อใช้เป็นลานประกอบ ก่อสร้างลาน คสล.
กิจกรรมต่างๆของ
อเนกประสงค์บริเวณ
เทศบาล
เสื้อบ้าน บ้านทรายมูล
หมู่ 2 ตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ราษฎรมีคุณภาพ กองช่าง
ชีวติ ที่ดีและ
สามารถสร้าง
รายได้เพิ่มเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ให้ดีขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
16 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล. พร้อม อยูอ่ าศัยและพื้นที่
ฝาปิด บริเวณบ้านนางอา ภายในหมู่บา้ น
ไพร ถึงลาเหมืองใหม่
บ้านทรายมูล หมู่ 2
ตาบลจันจว้า

ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. พร้อมฝาปิด
บริเวณบ้านนางอาไพร
ถึงลาเหมืองใหม่ บ้าน
ทรายมูล หมู่ 2 ตาบล
จันจว้า

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือน
ที่ไม่พบปัญหาน้า
ท่วม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
มีระบบการ
กองช่าง
ระบายน้าที่ดีน้า
ไม่ทว่ มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่
ภายในชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
17 โครงการสร้างคันดินแนว
ลาน้าคาตลอดสายใน
หมู่บา้ นบ้านแม่คาน้าลัด
หมู่ 3 ตาบลจันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
สร้างคันดินแนวลาน้าคา
คมนาคมขนส่งให้มีความ ตลอดสายในหมู่บา้ น
สะดวกปลอดภัยในการ บ้านแม่คาน้าลัด หมู่ 3
เดินทางสัญจร
ตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
18 โครงการซ่อมแซมถนน
สายหลัก บ้านแม่คาน้า
ลัด หมู่ 3 ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คมนาคมขนส่งให้มีความ สายหลัก บ้านแม่คาน้า
สะดวกปลอดภัยในการ ลัด หมู่ 3 ต.จันจว้า
เดินทางสัญจร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง อบจ.
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
19 โครงการขยายสะพานลา
เหมืองร่องเสือเต้น บ้าน
แม่คาน้าลัด หมู่ 3 ตาบล
จันจว้า เชื่อมถึง บ้านหัว
ฝาย หมู่ 11 ตาบลจันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ขยายสะพานลาเหมือง
ร่องเสือเต้น บ้านแม่คา
น้าลัด หมู่ 3 ตาบล
จันจว้า เชื่อมถึง บ้าน
หัวฝาย หมู่ 11 ตาบล
จันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
20 โครงการก่อสร้างท่อลอด เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
เหลี่ยม คสล.ซอยใจ๋บา้ น อยูอ่ าศัยและพื้นที่
แม่คาน้าลัด หมู่ 3
ภายในหมู่บา้ น
ตาบลจันจว้า

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คสล.ซอยใจ๋บา้ น บ้าน
แม่คาน้าลัด หมู่ 3
ตาบลจันจว้า

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีระบบการ
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ระบายน้าที่ดีน้า
ที่ไม่พบปัญหาน้า ไม่ทว่ มขังที่อยู่
ท่วม
อาศัย พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
21 โครงการซ่อมแซม
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซม
หอประชุมประจา
หอประชุมประจา
หอประชุมประจา
หมู่บา้ นแม่คาน้าลัด หมู่ หมู่บา้ นบ้านแม่คาน้าลัด หมู่บา้ นบ้านแม่คาน้าลัด
3 ต.จันจว้า
หมู่ 3 ต.จันจว้า
หมู่ 3 ต.จันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
มีหอประชุม
กองช่าง
ประจาหมู่บา้ น
ใช้ทากิจกรรม
ต่างๆในหมู่บา้ น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
22 โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่ทางการเกษตร
บ้านแม่คาน้าลัด หมู่ 3
ตาบลจันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่ทาง
คมนาคมขนส่งให้มีความ การเกษตร บ้านแม่คาน้า
สะดวกปลอดภัยในการ ลัด หมู่ 3 ตาบลจันจว้า
เดินทางสัญจร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
23 โครงการซ่อมแซมสุสาน เพื่อซ่อมแซมสุสานบ้าน ซ่อมแซมสุสานบ้านแม่
บ้านแม่คาน้าลัดน้าลัด แม่คาน้าลัดน้าลัด
คาน้าลัดน้าลัด หมู่ 3
หมู่ 3 ตาบลจันจว้า
หมู่ 3 ตาบลจันจว้า
ตาบลจันจว้า

24 โครงการซ่อมแซมศูนย์
อบสมุนไพรกลุ่มผู้สูงอายุ
บ้านแม่คาน้าลัดน้าลัด
หมู่ 3 ตาบลจันจว้า

เพื่อซ่อมแซมศูนย์อบ
สมุนไพรกลุ่มผู้สูงอายุ
บ้านแม่คาน้าลัดน้าลัด
หมู่ 3 ตาบลจันจว้า

ซ่อมแซมศูนย์อบ
สมุนไพรกลุ่มผู้สูงอายุ
บ้านแม่คาน้าลัดน้าลัด
หมู่ 3 ตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

-

-

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
สุสานบ้านแม่คา กองช่าง
น้าลัดน้าลัดมี
สภาพพร้อมใช้งาน

100,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ศูนย์อบสมุนไพร กองช่าง
กลุ่มผู้สูงอายุมี
สภาพพร้อมใช้งาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
25 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. บริเวณซอยใจ๋บา้ น
บ้านแม่คาน้าลัด หมู่ 3
ตาบลจันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล.
บริเวณซอยใจ๋บา้ น บ้าน
แม่คาน้าลัด หมู่ 3 ตาบล
จันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือน
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ประชาชนมี
กองช่าง
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
26 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล.พร้อมฝา อยูอ่ าศัยและพื้นที่
ปิด จากปากทางตลาด ภายในหมู่บา้ น
ถึงสามแยกบ้านน.ส.ศรี
จุ่ม สุตะวงศ์ บ้านห้วย
น้าราก หมู่ 4ตาบลจันจว้า

ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล.พร้อมฝาปิด จาก
ปากทางตลาด ถึงสาม
แยกบ้าน น.ส.ศรีจุ่ม
สุตะวงศ์ บ้านห้วยน้า
ราก หมู่ 4 ตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีระบบการ
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ระบายน้าที่ดีน้า
ที่ไม่พบปัญหาน้า ไม่ทว่ มขังที่อยู่
ท่วม
อาศัย และพื้นที่
ภายในชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
27 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล.พร้อมฝา อยูอ่ าศัยและพื้นที่
ปิด จากหอประชุม ถึง ภายในหมู่บา้ น
บ้านนายอินตา ปินทราย
มูล(2 ข้าง) บ้านห้วยน้า
ราก หมู่ 4 ตาบลจันจว้า

ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล.พร้อมฝาปิด จาก
หอประชุม ถึงบ้านนาย
อินตา ปินทรายมูล บ้าน
ห้วยน้าราก หมู่ 4
ตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีระบบการ
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ระบายน้าที่ดีน้า
ที่ไม่พบปัญหาน้า ไม่ทว่ มขังที่อยู่
ท่วม
อาศัย และพื้นที่
ภายในชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
28 โครงการถมดินลูกรังเข้า เพือ่ พัฒนาระบบการ ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่
พื้นที่การเกษตร บ้าน
คมนาคมขนส่งให้มี การเกษตรบ้านห้วยน้า
ห้วยน้าราก หมู่ 4
ความสะดวกปลอดภัย ราก หมู่ 4 ตาบลจันจว้า
ตาบลจันจว้า

ในการเดินทางสัญจร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
29 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.พร้อมร่องระบายน้า
ซอย3 สี่แยกวัดบ้าน
ห้วยน้าราก หมู่ 4 ตาบล
จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล.พร้อม
ร่องระบายน้า ซอย3 สี่
แยกวัดบ้านห้วยน้าราก
หมู่ 4 ตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
30 โครงการก่อสร้าง
หอประชุมหลังใหม่ ติด
บ้านนางศิริขวัญ ปินท
รายมูล บ้านห้วยน้าราก
หมู่ 4 ตาบลจันจว้า

เพื่อก่อสร้างหอประชุม
หลังใหม่ บริเวณบ้าน
นางศิริขวัญ ปินทรายมูล
บ้านห้วยน้าราก หมู่ 4
ตาบลจันจว้า

ก่อสร้างหอประชุมหลัง
ใหม่ ติดบ้านนางศิริขวัญ
ปินทรายมูล บ้าน
ห้วยน้าราก หมู่ 4
ตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
มีหอประชุมหลัง กองช่าง
ใหม่ใช้ประกอบ
กิจกรรมต่างๆใน
หมู่บา้ น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
31 โครงการก่อสร้างถนน เพือ่ พัฒนาระบบการ
คสล.เข้าสายม่อนคาแดง คมนาคมขนส่งให้มี
บ้านห้วยน้าราก หมู่ 4 ความสะดวกปลอดภัย
ตาบลจันจว้า

ในการเดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เข้าสายม่อนคาแดง บ้าน
ห้วยน้าราก หมู่ 4 ตาบล
จันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
32 โครงการถมดินลูกรัง
จากหัวสะพานน้าจันไป
ถึงที่นานายวิฑูนย์ กัน
แก้ว บ้านห้วยน้าราก
หมู่ 4 ตาบลจันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรัง จากหัว
สะพานน้าจันไปถึงที่นา
นายวิฑูนย์ กันแก้ว
บ้านห้วยน้าราก หมู่ 4
ตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
33 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล.พร้อมฝา อยูอ่ าศัยและพื้นที่
ปิด ซอย 1 บ้านห้วยน้า ภายในหมู่บา้ น
ราก หมู่ 4 ตาบลจันจว้า

ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 1
จากบ้านนายเมือง แก้ว
รากมุข ถึง บ้านนายอุ่น
เรือน ภิระบรรณ บ้าน
ห้วยน้าราก หมู่ 4
ตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีระบบการ
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ระบายน้าที่ดีน้า
ที่ไม่พบปัญหาน้า ไม่ทว่ มขังที่อยู่
ท่วม
อาศัย และพื้นที่
ภายในชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
34 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า คสล. พร้อม
ฝาปิด ซอยข้างตลาด
บ้านห้วยน้าราก หมู่ 4

เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
อยู่อาศัยและพื้นที่
ภายในหมู่บา้ น

ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล.พร้อมฝาปิด ซอย
ข้างตลาด จากบ้านนาง
ป๋า สุตะวงค์ บ้านห้วย
น้าราก หมู่ 4 ถึงบ้าน
นางสุพรรณ วงศ์ษาบ้าน
ห้วยน้าราก หมู่ 9 ตาบล
จันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือน
ที่ไม่พบปัญหาน้า
ท่วม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
มีระบบการ กองช่าง
ระบายน้าที่ดีน้า
ไม่ทว่ มขังที่อยู่
อาศัย และพื้นที่
ภายในชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
35 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล.พร้อมฝา อยูอ่ าศัยและพื้นที่
ปิด จากบ้านนายสมพงษ์ ภายในหมู่บา้ น
ปันเขื่อนขัติ ถึง ที่เก็บ
ของแม่บา้ น บ้านห้วยน้า
ราก หมู่ 4 ตาบลจันจว้า

ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล.พร้อมฝาปิด จาก
บ้านนายสมพงษ์ ปัน
เขื่อนขัติ ถึง ที่เก็บของ
แม่บา้ น บ้านห้วยน้าราก
หมู่ 4 ตาบลจันจว้า

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีระบบการ
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ระบายน้าที่ดีน้า
ที่ไม่พบปัญหาน้า ไม่ทว่ มขังที่อยู่
ท่วม
อาศัย และพื้นที่
ภายในชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
36 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล.พร้อมฝา อยูอ่ าศัย และพื้นที่
ปิด จากซอยประปา ถึง ภายในหมู่บา้ น
บ้านนางบัวผาเอกศูนย์
บ้านห้วยน้าราก หมู่ 4
ตาบลจันจว้า

ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล.พร้อมฝาปิด
จากซอยประปา ถึง
บ้านนางบัวผา เอก
ศูนย์ บ้านห้วยน้าราก
หมู่ 4 ตาบลจันจว้า

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีระบบการ
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ระบายน้าที่ดีน้า
ที่ไม่พบปัญหาน้า ไม่ทว่ มขังที่อยู่
ท่วม
อาศัย และพื้นที่
ภายในชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
37 โครงการก่อสร้างระบาย เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
น้า คสล.พร้อมฝาปิด
อยูอ่ าศัย และพื้นที่
บ้านห้วยน้ารากหมู่ 4
ภายในหมู่บา้ น
ตาบลจันจว้า

ก่อสร้างระบายน้า คสล.
พร้อมฝาปิด บ้านห้วย
น้ารากหมู่ 4 ตาบลจันจ
ว้า
จากหอประชุมถึงบ้าน
นายอินตา ปิ่นทรายมูล,
จากบ้านนายเมือง แก้ว
รากมุขถึงบ้านนายอุ่น
เรือน ภิระบรรณ,
ซอยข้าง ร.ร.ห้วยน้าราก

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ
มีระบบการ กองช่าง
จานวนครัวเรือน ระบายน้าที่ดีน้า
ที่ไม่พบปัญหาน้า ไม่ทว่ มขังที่อยู่
ท่วม
อาศัย และพื้นที่
ภายในชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
38 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. รอบวัดป่าหมาก
หน่อ บ้านห้วยน้าราก หมู่
4 ตาบลจันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. รอบ
วัดป่าหมากหน่อ บ้าน
ห้วยน้าราก หมู่ 4 ตาบล
จันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือน
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ประชาชนมี
กองช่าง
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
39 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ เส้นทางวัดป่า
หมากหน่อ ถึง ปางควาย
บ้านห้วยน้าราก เชื่อมถึง
วัดพระธาตุศรีโยนก
ตาบลโยนก

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
เส้นทางวัดป่าหมากหน่อ
ถึง ปางควายบ้านห้วย
น้าราก เชื่อมถึง วัดพระ
ธาตุศรีโยนก ตาบลโยนก
บ้านห้วยน้าราก หมู่ 4
ตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือน
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ประชาชนมี
กองช่าง
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
40 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.เข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร(ทุ่งป่าอ้อ) .
บ้านห้วยน้าราก หมู่ 5
ตาบลจันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อพัฒนาระบบการ
ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยน้า คมนาคมขนส่งให้มีความ
ราก หมู่ 5 ตาบลจันจว้า
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล.เข้า
พื้นที่ทางการเกษตร(ทุ่ง
ป่าอ้อ) .บ้านห้วยน้าราก
หมู่ 5 ตาบลจันจว้า

ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านห้วยน้าราก หมู่ 5
ตาบลจันจว้า
ซอย.บ้านนายคาอ้าย
คิดข้างบน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

100,000

-

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

- ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมีความ กองช่าง
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
สร้างถนน
คสล. าเพืงพื่อพั้นฒฐาน
นาระบบการ
4.41ยุทโครงการก่
ธศาสตร์กอารพั
ฒนาโครงสร้
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยน้า คมนาคมขนส่งให้มีความ
4.1 แผนงานอุ
ตสาหกรรมและการโยธา
ราก หมู่ 5 ตาบลจันจว้า
สะดวกปลอดภัยในการ
เป้าหมาย
เดินทางสัญจร
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
ซอย.บ้านนายอ้าย ยาพันธ์
ซอย.บ้านนายอูปแก้ว
ราวิชัย
ซอย.บ้านนางบัวนา
คิดข้างบน
ซอย.บ้านนางวันดี กันทะสัน
ซอย.บ้านนายดวงติ๊บ
ปินทรายมูล
ซอย.บ้านนางยุพิน
รากรินทร์
ซอย.บ้านนางเวียน
แม็คคินสัน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ชี้วัด
ปลอดภัตัวยในการ
เดินทางสั(KPI)
ญจร

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ราก หมู่ 5 ตาบลจันจว้า

สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ซอย.บ้านนางอรวรรณ จันทา
42 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่อยู่
น้า คสล.พร้อมฝาปิดใน
อาศัย พื้นที่ภายในหมู่บ้าน
หมู่บ้าน บ้านห้วยน้าราก หมู่
5 ตาบลจันจว้า

ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
พร้อมฝาปิด บ้านห้วยน้า
รากหมู่ 5 ตาบลจันจว้า
บ้านนายเสาร์คา รากรินทร์
ถึงบ้านนายข่ายแก้ว จันทร์
แดง,
บ้านนายผล ปินทรายมูลถึง
บ้านนายสมบัติ รากรินทร์
บ้านนายวิทยา จันทาพูน ถึง
บ้านนายกุศล ราวิชัย

-

100,000

-

-

ร้อยละ 80 ของ
มีระบบการระบาย
จานวนครัวเรือนที่ น้าที่ดีน้าไม่ท่วมขังที่
ไม่พบปัญหาน้าท่วม อยู่อาศัย และพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
42 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่อยู่
กองช่าง
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
น้า คสล.พร้อมฝาปิดใน
อาศัย พื้นที่ภายในหมู่บ้าน
ยุทธศาสตร์
จ
ง
ั
หวั
ด
เชี
ย
งราย:ยุ
ท
ธศาสตร์
ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
หมู่บ้าน บ้านห้วยน้าราก หมู่
อาเซีย5น+6และ
GMS
ตาบลจันจว้
า ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
บ้านนายยอด สุรี ถึงบ้าน
นายอ้าย ราวิชัย
บ้านนายจรัส สุตะวงค์ ถึง
บ้านนางออน ยานะ
บ้านนางจันเป็ง ราวิชัย ถึง
บ้านนางอิ่น ราวิชัย
บ้านนายเมฆ แก้วรากมุข ถึง
ถนนใหญ่แม่จัน ถึงเชียงแสน
บ้านนางหลาน แก้วรากมุข
ถึงบ้านนางบัวผัน แก้วราก
มุข

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
43 โครงการก่อสร้างป้าย
เพื่อมีปา้ ยบอกทางเข้า
บอกทางเข้าเวียงหนอง เวียงหนองหล่ม
หล่ม บริเวณ ทางเข้าวัด
ห้วยน้าราก หมู่ 5 ตาบล
จันจว้า

ก่อสร้างป้ายบอกทางเข้า
เวียงหนองหล่ม บริเวณ
ทางเข้าวัดห้วยน้าราก
หมู่ 5 ต.จันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีปา้ ยบอก
ประชาชนทั่วไป ทางเข้าเวียง
ได้ประโยชน์
หนองหล่ม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด
กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
44 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามลาห้วยตรงข้ามบ้าน
นายชูเกียรติ พิงคะสัน (2
จุด) บ้านห้วยน้าราก หมู่
5 ตาบลจันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างสะพานข้ามลา
น้าห้วยตรงข้ามบ้านนาย
ชูเกียรติ พิงคะสัน (2 จุด)
บ้านห้วยน้าราก หมู่ 5
ตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
45 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. จากบ้านนายศรา
วุฒิ คิดข้างบน ถึง บ้าน
นายประเสริฐ ราวิชัย
บ้านห้วยน้าราก หมู่ 5
ตาบลจันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้านนายศราวุฒิ คิด
ข้างบน ถึง บ้านนาย
ประเสริฐ ราวิชัย บ้าน
ห้วยน้าราก หมู่ 5 ตาบล
จันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
46 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์คอนกรีตสาย
ทาง บ้านห้วยน้าราก หมู่
5 ถึง วัดป่าหมากหน่อ
ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
คอนกรีตสายทาง บ้าน
ห้วยน้าราก หมู่ 5 ถึง วัด
ป่าหมากหน่อ ตาบล
จันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือน
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ประชาชนมี
กองช่าง
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
47 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ สายทางเข้าวัด
บ้านห้วยน้าราก หมู่ 5
ถึง วัดป่าหมากหน่อ ต.
จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
สายทางเข้าวัดบ้านห้วย
น้าราก หมู่ 5 ถึง วัดป่า
หมากหน่อ ต.จันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือน
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ทต.จันจว้า
กรมทรัพยากร
น้า กระทรวง
การท่องเที่ยวฯ
กรมทางหลวง
ชนบท กรม
ส่งเสริมฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
48 โครงการก่อสร้างฝาปิด เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
รางระบายน้า ตั้งแต่บา้ น อยูอ่ าศัยและพื้นที่
นางช่วน นิ่มอิ่ม ถึง บ้าน ภายในหมู่บา้ น
นายสมศักดิ์ จันทาพูน
หมู่ 6 ต.จันจว้า

ก่อสร้างฝาปิดรางระบาย
น้า ตั้งแต่บา้ นนางช่วน
นิ่มอิ่ม ถึง บ้านนาย
สมศักดิ์ จันทาพูน หมู.่ 6
ตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีระบบการ
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ระบายน้าที่ดีน้า
ที่ไม่พบปัญหาน้า ไม่ทว่ มขังที่อยู่
ท่วม
อาศัย และพื้นที่
ภายในชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
49 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล.พร้อมฝา อยูอ่ าศัยและพื้นที่
ปิด ซอย 5 บ้านดง หมู่ 6 ภายในหมู่บา้ น
ต.จันจว้า

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

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีระบบการ
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ระบายน้าที่ดีน้า
ที่ไม่พบปัญหาน้า ไม่ทว่ มขังที่อยู่
ท่วม
อาศัย และพื้นที่
ภายในชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
50 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. บริเวณบ้านนางสม
สุข จันทาพูน ถึงปาก
ทางสุสาน บ้านดง หมู่ 6
ตาบลจันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล.
บริเวณบ้านนางสมสุข
จันทาพูน ถึงปากทาง
สุสาน บ้านดง หมู่ 6
ตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
51 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. บริเวณบ้านนาย
ประจน กันทะดง ถึง
บ้านนายเจตต์ จันทาพูน
บ้านดง หมู่ 6 ตาบล
จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล.
บริเวณบ้านนายประจน
กันทะดง ถึงบ้านนาย
เจตต์ จันทาพูน บ้านดง
หมู่ 6 ตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
52 โครงการซ่อมแซมถนน
คสล. สายทางบ้านดง หมู่
6 เชื่อมถึง บ้านห้วยน้า
ราก หมู่ 5 ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ซ่อมแซมถนน คสล.
สายทางบ้านดง หมู่ 6 ถึง
บ้านห้วยน้าราก หมู่ 5
ตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือน
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ประชาชนมี
กองช่าง
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
53 โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล.บ้านดง หมู่ 6
ตาบลจันจว้า เชื่อม
ระหว่างถึงเวียงหนองหล่ม

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
เชื่อมระหว่างบ้านดง หมู่
6 ตาบลจันจว้า ถึงเวียง
หนองหล่ม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือน
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ประชาชนมี
กองช่าง
ความสะดวก
กรมส่งเสริมฯ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
54 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. จากบ้านนายหนุ่ม
ชุ่มมงคล ถึงบ้านนาย
ก๋องแก้ว แป้นยางมา ถึง
แยกไปวัดต้นยาง บ้าน
ต้นยาง หมู.่ 7 ตาบล
จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้านนายหนุ่ม ชุ่มมงคล
ถึงบ้านนายก๋องแก้ว
แป้นยางมา ถึงแยกไปวัด
ต้นยาง บ้านต้นยาง หมู.่
7 ตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
55 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
ทางเข้าหมู่บา้ นสายหลัก
จากปากทางหนองร่อง
ถึงซุ้มสามแยก บ้านต้น
ยาง หมู่ 7 ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ทางเข้าหมู่บา้ น
สายหลักจากปากทาง
หนองร่อง ถึงซุ้มสามแยก
บ้านต้นยาง หมู่ 7
ตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
(กรมส่งเสริมฯ)
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
56 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล.พร้อมฝา อยูอ่ าศัยพื้นที่ภายใน
ปิด บ้านต้นยาง หมู่ 7 หมู่บา้ น
ตาบลจันจว้า

ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล.พร้อมฝาปิด บ้าน
ต้นยาง หมู่ 7 ตาบล
จันจว้าบริเวณซุ้มประตู
วัด ถึง บริเวณที่นานาย
วิชัย ชุ่มมงคล
บริเวณตลาดชุมชน ถึง
บ้านนายอาจ
บริเวณสามแยก บ้าน
นายอิ่น สุวรรณจักร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีระบบการ
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ระบายน้าที่ดีน้า
ที่ไม่พบปัญหาน้า ไม่ทว่ มขังที่อยู่
ท่วม
อาศัย และพื้นที่
ภายในชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
57 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า คสล. พร้อม
ฝาปิดบริเวณบ่อปลา
นายมังกร ทองแสน ถึง
บ้านนายนพดล อินมณี
บ้านต้นยาง หมู่ 7 ตาบล
จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. พร้อมฝาปิด
บริเวณบ่อปลานายมังกร
ทองแสน ถึงบ้านนาย
นพดล อินมณี บ้านต้น
ยาง หมู่ 7 ตาบลจันจว้า

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
ที่ไม่พบปัญหาน้า ปลอดภัยในการ
ท่วม
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
58 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ทางเข้าสู่ เวียง
หนองหล่ม ถึงบ่อขยะ
บ้านต้นยาง หมู่ 7
ตาบลจันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล.
ทางเข้าสู่ เวียงหนอง
หล่มบ้านต้นยาง หมู่ 7
ต.จันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
(กรมส่งเสริมฯ)
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
59 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. บริเวณบ้านนาง
น้อย ใจงาม ถึงบ้าน
นางสม ริ้วสายสอด
บ้านต้นยาง หมู่ 7
ตาบลจันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล
บริเวณบ้านนางน้อยใจ
งาม ถึงบ้านนางสม ริ้ว
สายสอด บ้านต้นยาง
หมู่ 7 ตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
60 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกรอบหนองป่า
เมื่ยง บ้านต้นยาง หมู่ 7
ตาบลจันจว้า เชื่อมถึง
หนองบัว บ้านป่าสัก
หลวง ตาบลจันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนหินคลุก
รอบหนองป่าเมื่ยง บ้าน
ต้นยาง หมู่ 7 ตาบลจันจ
ว้า เชื่อมถึง หนองบัว
บ้านป่าสักหลวง ตาบล
จันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือน
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ประชาชนมี
กองช่าง
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
61 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางรอบหนอง
บัว บ้านต้นยาง หมู่ 7
ตาบลจันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนนลาดยาง
คมนาคมขนส่งให้มีความ รอบหนองบัว บ้านต้น
สะดวกปลอดภัยในการ ยาง หมู่ 7 ตาบลจันจว้า
เดินทางสัญจร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือน
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ประชาชนมี
กองช่าง
ความสะดวก
(กรมส่งเสริมฯ)
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
62 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก สายบ้านต้นยาง
หมู่ 7 ถีงเวียงหนอง
หล่ม

เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนนหินคลุก
คมนาคมขนส่งให้มีความ สายบ้านต้นยาง หมู่ 7
สะดวกปลอดภัยในการ ถีงเวียงหนองหล่ม
เดินทางสัญจร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือน
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ประชาชนมี
กองช่าง
ความสะดวก
กรมส่งเสริมฯ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
63 โครงการก่อสร้างถนนดิน เพื่อความสะดวกในการ
ลูกรังไปยังบ่อขยะ
เดินทางไปยังบ่อขยะ
เทศบาล บ้านต้นยาง หมู่
7 ตาบลจันจว้า

ก่อสร้างถนนดินลูกรังไป
ยังบ่อขยะเทศบาล บ้าน
ต้นยาง หมู่ 7 ต.จันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือน
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
รถบรรทุกขยะมี กองช่าง
ความสะดวกใน
การเดินทางไป
บ่อขยะของ
เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
64 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. จากซอยข้างวัด ซอย 4 บ้านหนองร่อง
หมู่ 8 ตาบลจันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. จาก
ซอยข้างวัด - ซอย 4
บ้านหนองร่อง หมู่ 8
ตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
65

โครงการวางท่อระบาย เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
น้าริมทางโค้ง บริเวณ
อยูอ่ าศัยพื้นที่ภายใน
บ้านนายดารง บ้าน
หมู่บา้ น
หนองร่อง หมู่ 8 ตาบล
จันจว้า เชื่อมถึงบ้านป่า
บงหลวง หมู่ 3 ตาบล
จันจว้าใต้(ต่อจากปี59)

วางท่อระบายน้าริมทาง
โค้ง บริเวณบ้านนาย
ดารง บ้านหนองร่อง หมู่
8 ตาบลจันจว้า เชื่อมถึง
(บ้านป่าบงหลวง หมู่ 3
ตาบลจันจว้าใต้)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีระบบการ
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ระบายน้าที่ดีน้า
ที่ไม่พบปัญหาน้า ไม่ทว่ มขังที่อยู่
ท่วม
อาศัยและพื้นที่
ภายในหมู่บา้ น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
66 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางเคฟซิลสาย
บ้านหนองร่อง หมู่ 8
เชื่อมถึง บ้านต้นยาง หมู่
7 ถึง เวียงหนองหล่ม
ตาบลจันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

67 โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อเป็นสถานที่จัด
เอนกประสงค์บา้ นหนอง กิจกรรมสาธารณะของ
ร่อง หมู่ 8 ตาบลจันจว้า หมู่บา้ น

ก่อสร้างถนนลาดยาง
เคฟซิลสายบ้านหนอง
ร่อง หมู่ 8 เชื่อมถึง
บ้านต้นยาง หมู่ 7 ถึง
เวียงหนองหล่ม ตาบล
จันจว้า
ก่อสร้างอาคารเอนก
ประสงค์บา้ นหนองร่อง
หมู่ 8 ตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

-

100,000

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร
- ร้อยละ 80 ของ หมู่บา้ นมีสถานที่ กองช่าง
ประชาชนได้รับ จัดกิจกรรมอย่าง
ประโยชน์
เป็นสัดส่วน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
68 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล. พร้อม อยูอ่ าศัยพื้นที่ภายใน
ฝาปิด บริเวณบ้านนาย หมู่บา้ น
บุญส่ง ร้องหาญแก้ว ซอย
1,3,4,5 บ้านหนองร่อง
หมู่ 8 ตาบลจันจว้า

ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. พร้อมฝาปิด
บริเวณบ้านนายบุญส่ง
ร้องหาญแก้ว ซอย
1,3,4,5 บ้านหนองร่อง
หมู่ 8 ตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีระบบการ
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ระบายน้าที่ดีน้า
ที่ไม่พบปัญหาน้า ไม่ทว่ มขังที่อยู่
ท่วม
อาศัย และพื้นที่
ภายในหมู่บา้ น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
69 โครงการซ่อมเสริมผิว
ถนนบริเวณบ้านหนอง
ร่อง หมู่ 8 ถึงบ้านต้นยาง
หมู่ 7 ตาบลจันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ซ่อมเสริมผิวถนนบริเวณ
บ้านหนองร่อง หมู่ 8
ถึงบ้านต้นยาง หมู่ 7
ตาบลจันจว้า

70 โครงการก่อสร้างรั้ว
ล้อมรอบบริเวณศูนย์
ศสมช. ประจาหมู่บา้ น
หนองร่อง หมู่ 8
ตาบลจันจว้า

เพื่อป้องกันทรัพย์สิน
ของหมู่บา้ นและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

ก่อสร้างรั้วล้อมรอบ
บริเวณศูนย์ ศสมช.
ประจาหมู่บา้ นหนองร่อง
หมู่ 8 ต.จันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

-

-

100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
อบจ.เชียงราย
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ (กรมส่งเสริม)
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร
- ร้อยละ 80 ของ มีรั้วล้อมรอบ
ประชาชนได้รับ บริเวณศูนย์
ประโยชน์
ศสมช. ประจา
หมู่บา้ น

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
71 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ซอยหอประชุมไป
ถึงหนองคัน บ้านห้วยน้า
ราก หมู่ 9 ตาบลจันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
หอประชุมไปถึงหนองคัน
บ้านห้วยน้าราก หมู่ 9
ตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
72 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. จากหน้าบ้านนาย
จันทร์ ปินทรายมูล ถึง
สามแยก วัดป่าหมาก
หน่อ (ต่อจากถนน คสล.
เดิม) บ้านห้วยน้าราก หมู่
9 ตาบลจันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล. จาก
คมนาคมขนส่งให้มีความ หน้าบ้านนายจันทร์
สะดวกปลอดภัยในการ
ปินทรายมูล ถึง สาม
เดินทางสัญจร
แยก วัดป่าหมากหน่อ
(ต่อจากถนน คสล.เดิม)
บ้านห้วยน้าราก หมู่ 9
ตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
73 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล.พร้อมฝา อยูอ่ าศัยพื้นที่ภายใน
ปิดจากหอประชุม ถึง
หมู่บา้ น
หนองคัน บ้านห้วยน้า
ราก หมู่ 9 ตาบลจันจว้า

ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. พร้อมฝาปิด จาก
หอประชุม ถึง หนองคัน
บ้านห้วยน้าราก หมู่ 9
ตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีระบบการ
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ระบายน้าที่ดีน้า
ที่ไม่พบปัญหาน้า ไม่ทว่ มขังที่อยู่
ท่วม
อาศัย และพื้นที่
ภายในหมู่บา้ น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
74 โครงการก่อสร้างฝาปิด เพื่อป้องกันน้าท่วมขัง
รางระบาย ซอย
บ้านเรือนประชาชน
หอประชุมเทศบาลตาบล
จันจว้า บ้านห้วยน้าราก
หมู่ 9 ตาบลจันจว้า

ก่อสร้างฝาปิดรางระบาย
ซอยหอประชุมเทศบาล
ตาบลจันจว้า บ้านห้วย
น้าราก หมู่ 9 ต.จันจว้า

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ร้อยละ 80 ของ มีระบบการ
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ระบายน้าที่ดีน้า
ที่ไม่พบปัญหาน้า ไม่ทว่ มขัง
ท่วม
บ้านเรือน
ประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
75 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. จากสามแยกวัด
ปากหมากหน่อ ถึง ศาล
พ่อบ้าน บ้านห้วยน้า
ราก หมู่ 9 ตาบลจันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. จาก
สามแยกวัดปากหมาก
หน่อ ถึง ศาลพ่อบ้าน
บ้านห้วยน้าราก หมู่ 9
ตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
76 โครงการก่อสร้างคันดิน/
ถนนหินคลุกเลียบเวียง
หนองหล่มพร้อมบดอัด
แน่น บ้านห้วยน้าราก ม.
9 ตาบลจันจว้า ถึง บ้าน
ป่าถ่อน ม.11 ตาบล
จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนหินคลุก
เลียบเวียงหนองหล่ม
พร้อมบดอัดแน่น บ้าน
ห้วยน้าราก ม.9 ต.จันจ
ว้าถึง บ้านป่าถ่อน ม.11
ต.จันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
77 โครงการก่อสร้างสะพาน
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
เวียงหนองหล่มบ้านห้วย
น้าราก ม.9 ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยและ
พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว
ในเวียงหนองหล่ม

ก่อสร้างสะพานเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติเวียง
หนองหล่มบ้านห้วยน้า
ราก ม.9 ต.จันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร และพัฒนา
เส้นทางท่องเที่ยว
ในเวียงหนองหล่ม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ทต.จันจว้า
กรมส่งเสริมฯ
การ
ท่องเที่ยวฯ
กระทรวง
ทรัพยากรน้าฯ
ทางหลวง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
78 โครงการก่อสร้างลาน
คสล. ตากผลผลิต
ทางการเกษตร บ้าน
ห้วยน้าราก หมู่ 9
ตาบลจันจว้า

เพื่อมีลานตากผลผลิต ก่อสร้างลาน คสล. ตาก
ทางการเกษตรและใชทา ผลผลิตทางการเกษตร
กิจกรรมต่างๆของหมู่บา้ น บ้านห้วยน้าราก หมู่ 9
ต.จันจว้า

79 โครงการก่อสร้าง
เพื่ออนุรักษ์โบราณวัตถุ
พิพธิ ภัณฑ์เวียงหนอง
และมีพพิ ธิ ภัณฑ์เก็บของ
หล่ม บริเวณวัดป่าหมาก โบราณวัตถุ
หน่อบ้านห้วยน้าราก หมู่
9 ต.จันจว้า

ก่อสร้างพิพธิ ภัณฑ์เวียง
หนองหล่ม บริเวณวัดป่า
หมากหน่อบ้านห้วยน้า
ราก หมู่ 9 ตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

-

-

100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

- ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
มีลานตาก
ผลผลิตทาง
การเกษตรใน
หมู่บา้ น
อนุรักษ์
โบราณวัตถุและ
มีพพิ ธิ ภัณฑ์เก็บ
ของโบราณวัตถุ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

เทศบาลตาบล
จันจว้าการ
ท่องเที่ยวฯ
กรมส่งเสริมฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
80 โครงการก่อสร้างรั้วรอบ เพื่อความปลอดภัย
และประตู ปิด-เปิด
และป้องกันการบุกรุกที่
พร้อมเทลาน คสล.บริ สาธารณะภายในหมู่บา้ น
เวณที่สาธารณะบ้าน
ห้วยน้าราก หมู่ 9 ตาบล
จันจว้า

ก่อสร้างรั้วรอบและประตู
ปิด-เปิด พร้อมเทลาน
คสล.บริเวณที่สาธารณะ
บ้านห้วยน้าราก หมู่ 9
ตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ ป้องกันการบุก
ประชาชนได้รับ รุกที่สาธารณะ
ประโยชน์
ภายในหมู่บา้ น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
81 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.สายบ้านห้วยน้าราก
หมู่ 9 ต.จันจว้า
เชื่อมต่อ ตาบลป่าสัก อ.
เชียงแสน

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านห้วยน้าราก หมู่ 9
ต.จันจว้า ถึงเขตติดต่อ
ตาบลป่าสัก อ.เชียงแสน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือน
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ประชาชนมี
กองช่าง
ความสะดวก
อบจ.เชียงราย
ปลอดภัยในการ (กรมส่งเสริม)
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
82 โครงการก่อสร้างราวกัน เพื่อป้องกันอันตรายให้
ตกบริเวณทางโค้งมุมที่ ประชาชนได้สัญจรไปมา
นานายสว่าง รากเลน
สะดวกและปลอดภัย
บ้านห้วยน้าราก หมู่ 9
ต.จันจว้า

ก่อสร้างราวกันตก
บริเวณทางโค้งมุมที่นา
นายสว่าง รากเลน บ้าน
ห้วยน้าราก หมู่ 9 ต.จันจ
ว้า

83 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอย บ้านนายคามูล วังอินต๊ะ
และซอยบ้านนายจันทร์
พลศักดิ์ บ้านสันนาหนอง
บัว หมู่ 10 ตาบลจันจว้า

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสัน
นาหนองบัว หมู่ 10 ตาบล
จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ซอย บ้านนายคามูล วังอินต๊ะ
ซอยบ้านนายจันทร์
พลศักดิ์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

100,000

-

-

- ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
มีราวกันตกเพื่อ กองช่าง
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มาอย่างปลอดภัย
ประชาชนมีความ กองช่าง
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
84 โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อเป็นสถานที่เก็บของ
เอนกประสงค์ บริเวณ ใช้สาคัญภายในหมู่บา้ น
ซอยมิตรสัมพันธ์ บ้าน
สันนาหนองบัว หมู่ 10
ต.จันจว้า

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ บริเวณ
ซอยมิตรสัมพันธ์ บ้าน
สันนาหนองบัว หมู่ 10
ตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ หมู่บา้ นมีสถานที่ กองช่าง
ประชาชนได้รับ เก็บของใช้สาคัญ
ประโยชน์
อย่างเป็นสัดส่วน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
85 โครงการขยายไหล่ทาง
คสล. ถนนสายหลักบ้าน
สันนาหนองบัว หมู่ 10
ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ขยายไหล่ทาง คสล.
ถนนสายหลักบ้านสันนา
หนองบัว หมู่ 10 ตาบล
จันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
86 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.หน้าโรงเรียนสันนา
หนองบัว บ้านสันนา
หนองบัว หมู่ 10 ตาบล
จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล.หน้า
โรงเรียนสันนาหนองบัว
บ้านสันนาหนองบัว หมู่
10 ตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
87 โครงการขยายไหล่ทาง
คสล. จากบ้านนายชูสิน
ซาวลี้แสน ถึงหน้าวัด
บ้านสันนาหนองบัว หมู่
10 ตาบลจันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ขยายไหล่ทาง คสล.
จากบ้านนายชูสิน ซาวลี้
แสน ถึงหน้าวัด บ้านสัน
นาหนองบัว หมู่ 10 ต.
จันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
88 โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่ทางการเกษตร
บริเวณเลียบลาเหมือง
ห่าง และข้างบ้านนาย
สมถวิล วิริยะ บ้านสัน
นาหนองบัว หมู่ 10
ตาบลจันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร บริเวณเลียบ
ลาเหมืองห่าง และข้าง
บ้านนายสมถวิล วิริยะ
บ้านสันนาหนองบัว หมู่
10 ตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
89 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ซอยข้างโรงเรียน
บ้านสันนา บ้านสันนา
หนองบัว หมู่ 10 ตาบล
จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
ข้างโรงเรียนบ้านสันนา
บ้านสันนาหนองบัว หมู่
10 ตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือน
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ประชาชนมี
กองช่าง
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
90 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกบดอัดแน่น เข้า
สุสาน และเข้าพื้นที่
เกษตร บ้านสันนาหนอง
บัว หมู่ 10 ต.จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนนหินคลุกบด
อัดแน่น เข้าสุสาน และ
เข้าพื้นที่เกษตร บ้านสัน
นาหนองบัวหมู่10 ต.
จันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือน
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ประชาชนมี
กองช่าง
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
91 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. จากสี่แยก ถึง
ซอยบ้านนายประเสริฐ
ใบแสง บ้านหัวฝาย หมู่
11 ตาบลจันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. จาก
สี่แยก ถึง ซอยบ้านนาย
ประเสริฐ ใบแสง บ้าน
หัวฝาย หมู่ 11 ต.จันจว้า

92 โครงการก่อสร้างระบบ เพื่อให้ประชาชนมีน้าไว้ ก่อสร้างประปาระบบ
ประปาหมู่บา้ น บ้านหัว ใช้สาหรับอุปโภคบริโภค หมู่บา้ น บ้านหัวฝาย หมู่
ฝาย หมู่ 11 ตาบลจันจว้า อย่างเพียงพอ
11 ตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

-

100,000

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีน้า
ประชากรได้รับ สะอาดสาหรับ
ประโยชน์
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

กองการ
ประปา/กรม
ทรัพยากรน้า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
93 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. จากบ้านหัวฝาย
เชื่อมถึง บ้านม่วงหมูสี

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

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

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
94 โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่ทางการเกษตร
บ้านหัวฝาย หมู่ 11
ต.จันจว้า

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

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
95 โครงการซ่อมแซมถนน
จากสะพานแม่น้าคาจาก
บ้านหัวฝาย ถึง สามแยก
หัวบ้านทรายมูล

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ซ่อมแซมถนนจาก
สะพานแม่น้าคาจาก
บ้านหัวฝาย ถึง สามแยก
หัวบ้านทรายมูล บ้าน
หัวฝาย หมู่ 11 ตาบล
จันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
96 โครงการขยายไหล่ทาง
คสล. บ้านหัวฝาย หมู่ 11
เชื่อมถึง บ้านทรายมูล
หมู่ 2 ตาบลจันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ขยายไหล่ทาง คสล.
บ้านหัวฝาย หมู่ 11
เชื่อมถึง บ้านทรายมูล
หมู่ 2 ตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
97 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. บ้านหัวฝาย หมู่
11 ตาบลจันจว้า เชื่อม
บ้านแม่คาน้าลัด หมู่ 3
ตาบลจันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

98 โครงการก่อสร้างที่อ่าน เพื่อเป็นแหล่งข่าวสาร
หนังสือพิมพ์ประจา
และศึกษาหาความรู้ของ
หมู่บา้ น บ้านหัวฝาย
ประชาชน
หมู่ 11 ตาบลจันจว้า

ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านหัวฝาย หมู่ 11
ตาบลจันจว้า เชื่อมบ้าน
แม่คาน้าลัด หมู่ 3 ตาบล
จันจว้า
ก่อสร้างที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ประจา
หมู่บา้ น บ้านหัวฝาย
หมู่ 11 ตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

-

100,000

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร
- ร้อยละ 80 ของ เป็นแหล่ง
ประชาชนได้รับ ข่าวสารและ
ประโยชน์
ศึกษาหาความรู้
ของประชาชน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
99 โครงการขยายสะพาน
ข้ามลาเหมืองร่องเสือเต้น
บ้านหัวฝาย - แม่คาน้า
ลัด บ้านหัวฝาย หมู่ 11
ตาบลจันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ขยายสะพานข้ามลา
เหมืองร่องเสือเต้น บ้าน
หัวฝาย - แม่คาน้าลัด
บ้านหัวฝาย หมู่ 11
ตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
100 โครงการซ่อมแซมคอ
สะพานข้ามแม่น้าคา
บ้านหัวฝาย หมู่ 11
ตาบลจันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
ซ่อมแซมคอสะพานข้าม
คมนาคมขนส่งให้มีความ แม่น้าคา บ้านหัวฝาย
สะดวกปลอดภัยในการ หมู่ 11ตาบลจันจว้า
เดินทางสัญจร

101 โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อเป็นสถานที่จัด
เอนกประสงค์ประจา
กิจกรรมสาธารณะของ
หมู่บา้ น บ้านหัวฝาย หมู่ หมู่บา้ น
11 ตาบลจันจว้า

ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ประจา
หมู่บา้ นบ้านหัวฝาย
หมู่ 11 ตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

-

-

100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร
- ร้อยละ 80 ของ มีสถานที่จัด
ประชาชนได้รับ กิจกรรม
ประโยชน์
สาธารณะของ
หมู่บา้ น

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
102 โครงการก่อสร้างลาน
คสล. บริเวณหน้าศาลา
อเนกประสงค์ บ้านหัว
ฝาย หมู่ 11 ตาบล
จันจว้า

เพื่อมีลานอเนกประสงค์ ก่อสร้างลาน คสล.
ใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ บริเวณหน้าศาลา
ในหมู่บา้ น
อเนกประสงค์บา้ นหัว
ฝาย หมู่ 11 ตาบล
จันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
มีลาน
กองช่าง
อเนกประสงค์ใช้
กิจกรรมต่างๆใน
หมู่บา้ น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
103 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ข้างบ้านนายชูศักดิ์
ถึงบ้านนางจุรีรัตน์ บ้าน
ป่าสักหลวง หมู่ 1 ตาบล
จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. ข้าง
บ้านนายชูศักดิ์ ถึงบ้าน
นางจุรีรัตน์ บ้านป่าสัก
หลวง หมู่ 1 ตาบล
จันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
104 โครงการซ่อมแซมเสริม
ผิวถนนบริเวณบ้านป่า
สักหลวงหมู่ท1ี่ ตาบล
จันจว้าใต้ - วัดพระธาตุ
ดอยกู่แก้ว

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ซ่อมเสริมผิวถนนบริเวณ
บ้านป่าสักหลวง หมู่ที่ 1
ตาบลจันจว้าใต้ - วัด
พระธาตุดอยกู่แก้ว

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
อบจ.เชียงราย
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ (กรมส่งเสริม)
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
105 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.หนองมโนราห์ถึง
หนองป่าเมี้ยง(บ้านต้น
ยาง)บ้านป่าสักหลวง หมู่
1 ตาบลจันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล.หนอง
มโนราห์ถึงหนองป่าเมี่ยง
(บ้านต้นยาง)บ้านป่าสัก
หลวง หมู่ 1 ต.จันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
106 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล.พร้อมฝา อยูอ่ าศัยและพื้นที่
ปิด ถนนข้างบ้านนาย
ภายในหมู่บา้ น
บุญส่ง ถึงลาเหมือง
สาธารณะบ้านป่าสัก
หลวง หมู่ 1 ตาบล
จันจว้าใต้

ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล.พร้อมฝาปิด ถนน
ข้างบ้านนายบุญส่ง - ลา
เหมืองสาธารณะบ้านป่า
สักหลวง หมู่ 1ตาบล
จันจว้าใต้

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีระบบการ
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ระบายน้าที่ดีน้า
ที่ไม่พบปัญหาน้า ไม่ทว่ มขังที่อยู่
ท่วม
อาศัย พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายใน
หม่บา้ น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
107 โครงการปรับปรุงร่อง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้าเส้นทางแยก อยูอ่ าศัยและพื้นที่
โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ภายในหมู่บา้ น
บ้านป่าสักหลวง หมู่ 1
ต.จันจว้าใต้

ปรับปรุงร่องระบายน้า
เส้นทางแยกโรงเรียน
จันจว้าวิทยาคม บ้านป่า
สักหลวง หมู่ 1 ตาบล
จันจว้าใต้

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีระบบการ
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ระบายน้าที่ดีน้า
ที่ไม่พบปัญหาน้า ไม่ทว่ มขังที่อยู่
ท่วม
อาศัย พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายใน
หม่บา้ น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
108 โครงการปรับปรุง
เพื่อเป็นสถานที่ทา
ซ่อมแซมศูนย์
กิจกรรมของกลุ่ม อสม.
สาธารณสุขมูลฐานบ้าน ประจาหมู่บา้ น
ป่าสักหลวง หมู่ 1
ตาบลจันจว้าใต้

ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานบ้าน
ป่าสักหลวง หมู่ 1
ตาบลจันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีอาคารสถานที่ กอง
ประชาชนได้รับ ในการดูแล
สาธารณสุข/
ประโยชน์จาก สุขภาพอนามัย กองช่าง
การซ่อมแซม
ของประชาชนใน
ศูนย์สาธารณสุข เบื้องต้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
109 โครงการถมหินคลุกจาก
ทางเข้าบ้านนายก๋วน ติ
ยะกว้าง ถึง สุสาน บ้าน
ป่าสักหลวง หมู่ 1 ตาบล
จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ถมหินคลุกจากทางเข้า
บ้านนายก๋วน ติยะกว้าง
ถึง สุสาน บ้านป่าสัก
หลวง หมู่ 1 ตาบล
จันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
110 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.สายหนองบัว ถึง
หนองป่าเมี่ยง (บ้านต้น
ยาง) บ้านป่าสักหลวง ม.
1 ต.จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

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

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
111 โครงการขยายถนนจาก
ซอย บ้านนายสมบัติ ถึง
บ้านนายเรวัฒน์ แสนใจ
บ้านป่าสักหลวง หมู่ 1
ตาบลจันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ขยายถนนจาก ซอย
บ้านนายสมบัติ ถึง บ้าน
นายเรวัฒน์ แสนใจ บ้าน
ป่าสักหลวง หมู่ 1 ต.
จันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือน
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ประชาชนมี
กองช่าง
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
112 โครงการก่อสร้างถนน
เข้าพื้นที่ทางการเกษตร
(บ้านสันนาหนองบัว) ที่
นานายอ้าย อุ่นเรือน

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนเข้าพื้นที่
ทางการเกษตร(บ้านสัน
นาหนองบัว) ที่นานาย
อ้าย อุ่นเรือน บ้านป่าสัก
หลวง หมู่ 1 ตาบล
จันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือน
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ประชาชนมี
กองช่าง
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
113 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่อยู่
น้า คสล.พร้อมฝาปิด บ้านป่า อาศัยและพื้นที่ภายในหมู่บ้าน
สักหลวง หมู่ 1 ตาบลจันจว้า
ใต้

ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
พร้อมฝาปิด บ้านป่าสักหลวง
หมู่ 1 ตาบลจันจว้าใต้
ถนนข้างบ้านนายบุญทา ทา
ยะนา-บ้านนายสุกิจ แสน
ใจวุฒิ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)
-

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

100,000 ร้อยละ 80 ของ
มีระบบการระบาย กองช่าง
จานวนครัวเรือนที่ น้าที่ดีน้าไม่ท่วมขังที่
ไม่พบปัญหาน้าท่วม อยู่อาศัย พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหม่บ้าน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
114 โครงการก่อสร้างถนน
เข้าพื้นที่ทางการเกษตร
(บ้านใหม่) ที่นานายก๋อง
คา เรืองศรี

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนเข้าพื้นที่
ทางการเกษตร(บ้านใหม่)
ที่นานายก๋องคา เรืองศรี
บ้านป่าสักหลวง หมู่ 1
ตาบลจันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือน
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ประชาชนมี
กองช่าง
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
115 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามแม่น้าจัน บริเวณที่
นานายเทียม ลือเลิส
บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2
ตาบลจันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างสะพานข้าม
แม่น้าจัน บริเวณที่นา
นายเทียม ลือเลิส บ้าน
ป่าสักหลวง หมู่ 2
ตาบลจันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
116 โครงการซ่อมเสริมผิว
ถนนบริเวณบ้านป่าสัก
หลวง หมู่ที่ 2-บ้านกิ่ว
พร้าว หมู่ที่ 4 ตาบล
จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ซ่อมเสริมผิวถนนบริเวณ
บ้านป่าสักหลวง หมู่ที่ 2
- บ้านกิ่วพร้าว หมู่ที่ 4
ตาบลจันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
อบจ.เชียงราย
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ (กรมส่งเสริม)
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
117 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติก รอบหนอง
เขียวบ้านป่าสักหลวง
หมู.่ 2 ตาบลจันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
รอบหนองเขียว บ้านป่า
สักหลวง หมู่.2 ตาบล
จันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
118 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่ ก่อสร้างรางระบายน้า
น้า คสล.พร้อมฝาปิดซอย 2 อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตร คสล.พร้อมฝาปิดซอย 2
บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 ตาบล
และพื้นที่ภายในหมู่บา้ น บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2
จันจว้าใต้
ตาบลจันจว้าใต้

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีระบบการ
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ระบายน้าที่ดีน้า
ที่ไม่พบปัญหาน้า ไม่ทว่ มขังที่อยู่
ท่วม
อาศัย พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายใน
หมู่บา้ น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
119 โครงการก่อสร้างท่อส่ง
น้าหนองเขียวถึงพื้นที่
การเกษตรบ้านป่าสัก
หลวง หมู่ 2 ตาบล
จันจว้าใต้

เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่ ก่อสร้างท่อส่งน้าหนอง
อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตร เขียวถึงพื้นที่การเกษตร
และพื้นที่ภายในหมู่บา้ น บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2
ตาบลจันจว้าใต้

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีระบบการ
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ระบายน้าที่ดีน้า
ที่ไม่พบปัญหาน้า ไม่ทว่ มขังที่อยู่
ท่วม
อาศัย พื้นที่
การเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
120 โครงการสูบน้าลาน้าจัน เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
เข้าหนองเขียวด้วยระบบ อยูอ่ าศัยพื้นที่การเกษตร
ไฟฟ้า บ้านป่าสักหลวง และพื้นที่ภายในหมู่บา้ น
หมู่ 2 ตาบลจันจว้าใต้

สูบน้าลาน้าจันเข้าหนอง
เขียวด้วยระบบไฟฟ้า
บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2
ตาบลจันจว้าใต้

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีระบบการ
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ระบายน้าที่ดีน้า
ที่ไม่พบปัญหาน้า ไม่ทว่ มขังที่อยู่
ท่วม
อาศัย พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายใน
หมู่บา้ น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
121 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. บริเวณบ้านนาง
เครือ ลือเลิศ บ้านป่าสัก
หลวง หมู่ 2 ตาบล
จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล.
บริเวณบ้านนางเครือ ลือ
เลิศ บ้านป่าสักหลวง หมู่
2 ตาบลจันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
122 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ซอย 18 บ้านป่า
สักหลวง หมู่ 2 ตาบล
จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
คมนาคมขนส่งให้มีความ 18 บ้านป่าสักหลวง หมู่
สะดวกปลอดภัยในการ 2 ตาบลจันจว้าใต้
เดินทางสัญจร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
123 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ซอย 8 บ้านป่าสัก
หลวง หมู่ 2 ตาบล
จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
คมนาคมขนส่งให้มีความ 8 บ้านป่าสักหลวง หมู่
สะดวกปลอดภัยในการ 2ตาบลจันจว้าใต้
เดินทางสัญจร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
124 โครงการปรับปรุง
เพื่อเป็นสถานที่ทา
ซ่อมแซมศูนย์
กิจกรรมของกลุ่ม อสม.
สาธารณสุขมูลฐานบ้าน ประจาหมู่บา้ น
ป่าสักหลวง หมู่ 2
ตาบลจันจว้าใต้

ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานบ้าน
ป่าสักหลวง หมู่ 2
ตาบลจันจว้าใต้

125 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
อาคารผลิตน้าประปาถึง ลา
กูน่า บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2
ตาบลจันจว้าใต้

ก่อสร้างถนน คสล. อาคาร
ผลิตน้าประปาถึงลากูน่า
บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2
ตาบลจันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

-

-

100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีอาคารสถานที่ กอง
ประชาชนได้รับ ในการดูแล
สาธารณสุข/
ประโยชน์จาก สุขภาพอนามัย กองช่าง ศสมช.
การซ่อมแซม
ของประชาชนใน
ศูนย์สาธารณสุข เบื้องต้น
- ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมีความ กองช่าง
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
126 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้า คสล.พร้อมฝาปิด บ้านป่า
บงหลวง หมู่ 3 ตาบล
จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ขยายไหล่ทางและวางท่อ
พร้อมฝาปิดบ้านป่าบงหลวง
หมู่ 3 ตาบลจันจว้าใต้
จากสามแยกหน้าบ้าน นาย
สวาท กัลยาณกุล ถึง บ้าน
นายแถลง ปิงยอง

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 ของ
มีระบบการระบาย กองช่าง
จานวนครัวเรือนที่ น้าที่ดีน้าไม่ท่วมขังที่
ไม่พบปัญหาน้าท่วม อยู่อาศัย พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
127 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า คสล. พร้อม
ฝาปิด ซอย 2 บ้านป่า
บงหลวง หมู่ 3 ตาบล
จันจว้าใต้

เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่ ก่อสร้างรางระบายน้า
อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตร คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 2
และพื้นที่ภายในหมู่บา้ น ข้างบ้าน นายยรรยง
สมบัติใหม่ ตาบลจันจว้า
ใต้ จากบ้านนายใจยา
ต๊ะต้องใจ ถึงแม่น้าจัน
บ้านป่าบงหลวง หมู่ 3
ตาบลจันจว้าใต้

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีระบบการ
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ระบายน้าที่ดีน้า
ที่ไม่พบปัญหาน้า ไม่ทว่ มขังที่อยู่
ท่วม
อาศัย พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายใน
หมู่บา้ น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
128 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล. พร้อม อยูอ่ าศัยพื้นที่การเกษตร
ฝาปิด จากบ้านนางปิน และพื้นที่ภายในหมู่บา้ น
แก้ว เงางาม ถึง สะพาน
แม่น้าจัน บ้านป่าบง
หลวง หมู่ 3 ตาบล
จันจว้าใต้

ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. พร้อมฝาปิด บ้าน
ป่าบงหลวง หมู่ 3
ตาบลจันจว้าใต้
,บ้านนางปินแก้ว เงางาม
ถึง สะพานแม่น้าจัน

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีระบบการ
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ระบายน้าที่ดีน้า
ที่ไม่พบปัญหาน้า ไม่ทว่ มขังที่อยู่
ท่วม
อาศัย พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายใน
หมู่บา้ น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
129 โครงการจัดทาป้ายเข้า เพื่อเป็นสัญลักษณ์และ
หมู่บา้ น บ้านป่าบงหลวง ให้บคุ คลภายนอกรู้จัก
หมู่ 3 ตาบลจันจว้าใต้ หมู่บา้ น

จัดทาป้ายเข้าหมู่บา้ น
บ้านป่าบงหลวง หมู่ 3
ตาบลจันจว้าใต้

130 โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อเป็นสถานที่จัด
เอนกประสงค์บริเวณข้าง กิจกรรมสาธารณะของ
วัดบ้านป่าบงหลวง หมู่ หมู่บา้ น
3 ตาบลจันจว้าใต้

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์บริเวณข้าง
วัดบ้านป่าบงหลวง หมู่
3 ตาบลจันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

-

100,000

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ หมู่บา้ นมีปา้ ย
ประชาชนได้รับ ประจาหมู่บา้ น
ประโยชน์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

- ร้อยละ 80 ของ หมู่บา้ นมีสถานที่ กองช่าง
ประชาชนได้รับ จัดกิจกรรมอย่าง
ประโยชน์
เป็นสัดส่วน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
131 โครงการก่อสร้างฝาปิด
รางระบายน้าบริเวณ
หน้าบ้านนางบรรจง
แสนแพทย์ บ้านป่า
บงหลวง หมู่ 3 ตาบล
จันจว้าใต้

เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่ ก่อสร้างฝาปิดรางระบาย
อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตร น้าบริเวณหน้าบ้านนาง
และพื้นที่ภายในหมู่บา้ น บรรจง แสนแพทย์
บ้านป่าบงหลวง หมู่ 3
ตาบลจันจว้าใต้

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีระบบการ
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ระบายน้าที่ดีน้า
ที่ไม่พบปัญหาน้า ไม่ทว่ มขังที่อยู่
ท่วม
อาศัย พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายใน
หมู่บา้ น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
132 โครงการซ่อมแซมถนน
ค.ส.ล. บริเวณท่าข้าวป่า
บงหลวง - สะพานแม่น้า
จัน บ.ป่าบงหลวง ม.3
ตาบลจันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.
บริเวณซอยหน้าโรงสี สะพานน้าจัน บ.ป่าบง
หลวง ม.3 ต.จันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
133 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. บริเวณบ้านนายวี
ระ สังข์แสง บ้านป่าบง
หลวง หมู่ 3 ตาบล
จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล.
บริเวณบ้านนายวีระ สังข์
แสง บ้านป่าบงหลวง
หมู่ 3 ตาบลจันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
134 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน ลูกรังเส้น
บ้านป่าบงหลวงเชื่อม
บ้านหนองครก (บ้านป่า
บงหลวง หมู่ 3 ตาบล
จันจว้าใต้)

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังเส้นบ้านป่าบง หมู่
3 เชื่อมบ้านหนองครก
หมู่ 6 ต.จันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือน
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ประชาชนมี
กองช่าง
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
135 โครงการขยายถนน ค.
ส.ล. สายทาง บ้านป่าบง
หลวง ถึง บ้านแม่คาฝั่ง
หมิ่น (บ้านป่าบงหลวง
หมู่ 3 ตาบลจันจว้าใต้)

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ขยายถนน ค.ส.ล. สาย
ทาง บ้านป่าบงหลวง ถึง
บ้านแม่คาฝั่งหมิ่น (บ้าน
ป่าบงหลวง หมู่ 3
ตาบลจันจว้าใต้)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือน
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ประชาชนมี
กองช่าง
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
136 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล. พร้อม อยูอ่ าศัยพื้นที่การเกษตร
ประตูปดิ -เปิด บ้านป่า และพื้นที่ภายในหมู่บา้ น
บงหลวง หมู่ 3 ตาบล
จันจว้าใต้

ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. พร้อมฝาปิด ลา
เหมืองบ้านฮ่าง เชื่อมถึง
ลาเหมืองหัวนาบ้านใหม่
บ้านป่าบงหลวง หมู่ 3
ตาบลจันจว้าใต้

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือน
ที่ไม่พบปัญหาน้า
ท่วม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
มีระบบการ
กองช่าง
ระบายน้าที่ดีน้า
ไม่ทว่ มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายใน
หมู่บา้ น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
137 โครงการก่อสร้างฝาปิด เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
รางระบายน้าบริเวณซอย อยูอ่ าศัยพื้นที่การเกษตร
1 ข้างโรงเรียนป่าบง
และพื้นที่ภายในหมู่บา้ น
บ้านป่าบงหลวง หมู่ 3
ตาบลจันจว้าใต้

ก่อสร้างฝาปิดรางระบาย
น้าบริเวณซอย 1 ข้าง
โรงเรียนป่าบง บ้านป่า
บงหลวง หมู่ 3 ตาบล
จันจว้าใต้

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือน
ที่ไม่พบปัญหาน้า
ท่วม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
มีระบบการ
กองช่าง
ระบายน้าที่ดีน้า
ไม่ทว่ มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
138 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
คสล.ซอย 5บ้านป่าบง คมนาคมขนส่งให้มีความ 5บ้านป่าบงหลวง หมู่ 3
หลวง หมู่ 3 ต.จันจว้าใต้ สะดวกปลอดภัยในการ
ต.จันจว้าใต้
เดินทางสัญจร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือน
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ประชาชนมี
กองช่าง
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
139 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล.พร้อมฝา อยูอ่ าศัยพื้นที่การเกษตร
ปิด ซอย 2 บ้านนาย
และพื้นที่ภายในหมู่บา้ น
ปริญญา เอี่ยมอ่อน
บ้านกิ่วพร้าว หมู่ 4
ตาบลจันจว้าใต้

ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 2
บ้านนายปริญญา
เอี่ยมอ่อน บ้านกิ่วพร้าว
หมู่ 4 ตาบลจันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีระบบการ
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ระบายน้าที่ดีน้า
ที่ไม่พบปัญหาน้า ไม่ทว่ มขังที่อยู่
ท่วม
อาศัย พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายใน
หมู่บา้ น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
140 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่ ก่อสร้างรางระบายน้า
ระบายน้า คสล.พร้อมฝา อยูอ่ าศัยพื้นที่การเกษตร คสล.พร้อมฝาปิด ซอย
ปิด ซอย 10 บ้านกิ่ว
และพื้นที่ภายในหมู่บา้ น 10 บ้านกิ่วพร้าว หมู่ 4
พร้าว หมู่ 4 ตาบล
ตาบลจันจว้าใต้
จันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีระบบการ
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ระบายน้าที่ดีน้า
ที่ไม่พบปัญหาน้า ไม่ทว่ มขังที่อยู่
ท่วม
อาศัย พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายใน
หมู่บา้ น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
141 โครงการก่อสร้างคลอง เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ส่งน้า คสล.จากฝาย
อยูอ่ าศัยพื้นที่การเกษตร
หนองปึ๋ง ถึงป่าสักหลวง และพื้นที่ภายในหมู่บา้ น
บ้านกิ่วพร้าว หมู่ 4
ตาบลจันจว้าใต้

ก่อสร้างคลองส่งน้า คสล.
จากฝายหนองปึ๋ง ถึงป่า
สักหลวง บ้านกิ่วพร้าว
หมู่ 4 ตาบลจันจว้าใต้

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีระบบการ
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ระบายน้าที่ดีน้า
ที่ไม่พบปัญหาน้า ไม่ทว่ มขังที่อยู่
ท่วม
อาศัย พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
142 โครงการก่อสร้างราวกัน เพื่อป้องกันอันตรายให้
ตกคูเมือง บริเวณหน้า ประชาชนได้สัญจรไปมา
บ้านนายยงยุทธ์ ทรวงชัย สะดวกและปลอดภัย
ถึงหน้า บ้านนายคา ไชย
รินทร์ บ้านกิ่วพร้าว
หมู่ 4 ตาบลจันจว้าใต้

ก่อสร้างราวกันตกคูเมือง
บริเวณหน้าบ้านนายยง
ยุทธ์ ทรวงชัย ถึง บ้าน
นายคา ไชยรินทร์ บ้าน
กิ่วพร้าว หมู่ 4 ตาบล
จันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีราวกันตกเพื่อ กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความปลอดภัย
มีความสะดวก ในการสัญจรไป
ปลอดภัยในการ มาอย่างปลอดภัย
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
143 โครงการซ่อมแซมถนน
ค.ส.ล. ซอยข้างโรงเรียน
บ.กิ่วพร้าว หมู่ 4
ต.จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.
ซอยข้างโรงเรียน บ้าน
กิ่วพร้าว หมู่ 4 ต.จันจว้า
ใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
144 โครงการซ่อมเสริมผิว
ถนนบริเวณบ้านกิ่วพร้าว
ซอย 10 หมู่ 4 ตาบล
จันจว้าใต้ ถึง หนองเขียว

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ซ่อมเสริมผิวถนนบริเวณ
บ้านกิ่วพร้าว ซอย 10
หมู่ 4 ตาบลจันจว้าใต้
ถึงหนองเขียว

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
อบจ.เชียงราย
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ (กรมส่งเสริม)
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
145 โครงการปรับปรุงราง
ระบายน้า บริเวณหน้า
บ้านนายผัด กันแก้ว
บ้านกิ่วพร้าว หมู่ 4
ตาบลจันจว้าใต้

เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่ ปรับปรุงรางระบายน้า
อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตร บริเวณหน้าบ้านนายผัด
และพื้นที่ภายในหมู่บา้ น กันแก้ว บ้านกิ่วพร้าว
หมู่ 4 ตาบลจันจว้าใต้

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีระบบการ
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ระบายน้าที่ดีน้า
ที่ไม่พบปัญหาน้า ไม่ทว่ มขังที่อยู่
ท่วม
อาศัย พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายใน
หมู่บา้ น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
146 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล.พร้อมฝา อยูอ่ าศัยพื้นที่การเกษตร
ปิด ซอย 8 ถึงซอย 6
และพื้นที่ภายในหมู่บา้ น
บ้านกิ่วพร้าว หมู่ 4
ตาบลจันจว้าใต้

ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 8
ถึงซอย 6 บ้านกิ่วพร้าว
หมู่ 4 ตาบลจันจว้าใต้

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีระบบการ
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ระบายน้าที่ดีน้า
ที่ไม่พบปัญหาน้า ไม่ทว่ มขังที่อยู่
ท่วม
อาศัย พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
147 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเลียบแม่น้าจัน
บ้านกิ่วพร้าว หมู่.4
ตาบลจันจว้าใต้ เชื่อมถึง
บ้านป่าแดด หมู่ 4
ตาบลป่าสัก อาเภอ
เชียงแสน

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบ
แม่น้าจัน บ้านกิ่วพร้าว
หมู4่ ต.จันจว้าใต้ เชื่อม
ถึง บ้านป่าแดด หมู่ 4
ตาบลป่าสัก อาเภอ
เชียงแสน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือน
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ประชาชนมี
กองช่าง
ความสะดวก
อบจ.เชียงราย
ปลอดภัยในการ (กรมส่งเสริม)
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
148 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล.พร้อมฝา อยูอ่ าศัยพื้นที่การเกษตร
ปิด ซอย 6 บ้านกิ่วพร้าว และพื้นที่ภายในหมู่บา้ น
หมู่.4 ต.จันจว้าใต้

ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 6
บ้านกิ่วพร้าว หมู่.4 ต.
จันจว้าใต้

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือน
ที่ไม่พบปัญหาน้า
ท่วม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
มีระบบการ
กองช่าง
ระบายน้าที่ดีน้า
ไม่ทว่ มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายใน
หมู่บา้ น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
149 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล. พร้อม อยูอ่ าศัยพื้นที่การเกษตร
ฝาปิด ซอย 5 บริเวณ
และพื้นที่ภายในหมู่บา้ น
หน้าบ้านนางสิงหา ไชย
สาร บ้านกิ่วพร้าว หมู่
4 ตาบลจันจว้าใต้

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

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ร้อยละ 80 ของ มีระบบการ
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ระบายน้าที่ดีน้า
ที่ไม่พบปัญหาน้า ไม่ทว่ มขังที่อยู่
ท่วม
อาศัย พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายใน
หมู่บา้ น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
150 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. หน้าวัดกิ่วพร้าว
ถึงหนองเขียว บ้านกิ่ว
พร้าว หมู่ 4 ตาบล
จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. หน้า
วัดกิ่วพร้าว หมู่บา้ นกิ่ว
พร้าว หมู่ 4 ตาบล
จันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือน
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ประชาชนมี
กองช่าง
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
151 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ภายในหมู่บา้ นซอย
9 บ้านหนองปึ๋ง หมู่ 5
ตาบลจันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บา้ นซอย 9
บ้านหนองปึ๋ง หมู่ 5
ตาบลจันจว้าใต้

152 โครงการก่อสร้างลาน
ตากผลผลิตทางการ
เกษตร บ้านหนองปึ๋ง
หมู่ 5 ตาบลจันจว้าใต้

เพื่อใช้เป็นลานตาก
พืชผลทางการเกษตร
ประจาหมู่บา้ น

ก่อสร้างลานตากผลผลิต
ทางการเกษตร บ้าน
หนองปึ๋ง หมู่ 5 ตาบล
จันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

100,000

-

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
ประชาชนได้รับ สถานที่ตากพืชผล
ประโยชน์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
153 โครงการขยายถนน
คสล.ซอยบ้านนายเกษตร
หมื่นมูลกาศ บ้านหนอง
ปึ๋ง หมู่ 5 ตาบลจันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ขยายถนน คสล.ซอย
บ้านนายเกษตร หมื่นมูล
กาศ บ้านหนองปึ๋ง หมู่ 5
ตาบลจันจว้าใต้

154 โครงการจัดทาป้ายชื่อ
เส้นทางและชื่อหมู่บา้ น
ภาษาไทย-อังกฤษ บ้าน
หนองปึ๋ง หมู่ 5
ตาบลจันจว้าใต้

เพื่อมีปา้ ยชื่อในการ
จัดทาป้ายชื่อเส้นทาง
แนะนาหมู่บา้ นในการ และชื่อหมู่บา้ น
เข้าสู่ประชาชาคมอาเซียน ภาษาไทย-อังกฤษ บ้าน
หนองปึ๋ง หมู่ 5 ตาบล
จันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

-

100,000

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร
- ร้อยละ 80 ของ มีปา้ ยบอกชื่อ
ประชาชนได้รับ หมู่บา้ น
ประโยชน์

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
155 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล.พร้อมฝา อยูอ่ าศัยพื้นที่การเกษตร
ปิด ซอย 1,4,5, บ้าน และพื้นที่ภายในหมู่บา้ น
หนองปึ๋ง หมู่ 5
ตาบลจันจว้าใต้

ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล.พร้อมฝาปิด ซอย
1,4,5, บ้านหนองปึ๋ง
หมู่ 5 ตาบลจันจว้าใต้

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีระบบการ
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ระบายน้าที่ดีน้า
ที่ไม่พบปัญหาน้า ไม่ทว่ มขังที่อยู่
ท่วม
อาศัย พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายใน
หมู่บา้ น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
156 โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อเป็นสถานที่จัด
เอนกประสงค์บริเวณ
กิจกรรมสาธารณะของ
สามแยกไปบ้านดอยดิน หมู่บา้ น
แดงบ้าน หนองปึ๋งหมู่ 5
ต.จันจว้าใต้

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์บริเวณ
สามแยกไปบ้านดอยดิน
แดงบ้าน หนองปึ๋งหมู่ 5
ตาบลจันจว้าใต้

157 โครงการปรับปรุงระบบ เพื่อให้ประชาชนมีน้าไว้
ผลิตน้าประปาในหมู่บา้ น ใช้สาหรับอุปโภคบริโภค
บ้านหนองปึ๋ง หมู่ 5 อย่างเพียงพอ
ตาบลจันจว้าใต้

ปรับปรุงระบบผลิต
น้าประปาในหมู่บา้ น
บ้านหนองปึ๋ง หมู่ 5
ตาบลจันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

-

-

100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ หมู่บา้ นมีสถานที่ กองช่าง
ประชาชนได้รับ จัดกิจกรรมอย่าง
ประโยชน์
เป็นสัดส่วน

- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีน้า
ประชากรได้รับ สะอาดสาหรับ
ประโยชน์
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

กองประปา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
158 โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่ทางการเกษตร
บ้านหนองปึ๋ง หมู่ 5
ตาบลจันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่ทาง
คมนาคมขนส่งให้มีความ การเกษตร บ้านหนองปึ๋ง
สะดวกปลอดภัยในการ หมู่ 5 ตาบลจันจว้าใต้
เดินทางสัญจร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
159 โครงการเสริมคันดินรอบ เพื่อพัฒนาระบบการ
เสริมคันดินรอบหนองไคร้
หนองไคร้ บ้านหนองปึ๋ง คมนาคมขนส่งให้มีความ บ้านหนองปึ๋ง หมู่ 5
หมู่ 5 ตาบลจันจว้าใต้ สะดวกปลอดภัยในการ ตาบลจันจว้าใต้
เดินทางสัญจร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
160 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ภายในหมู่บา้ นซอย
1,4,5 บ้านหนองปึ๋ง หมู่
5 ตาบลจันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บา้ นซอย 1,4,5
บ้านหนองปึ๋ง หมู่ 5
ตาบลจันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
161 โครงการก่อสร้างถนน
เข้าพื้นที่ทางการเกษตร
บริเวณที่นา นางจันทนา
โคนทรงแสน บ้านหนอง
ปึ๋ง หมู่ 5 ต.จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนเข้าพื้นที่
ทางการเกษตรบริเวณที่
นา นางจันทนา โคนทรง
แสน บ้านหนองปึ๋ง หมู่
5ตาบลจันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือน
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ประชาชนมี
กองช่าง
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
162 โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อเป็นสถานที่จัด
อเนกประสงค์ประจา
กิจกรรมสาธารณะของ
หมู่บา้ นบ้านหนองปึ๋งหมู่ หมู่บา้ น
5 ตาบลจันจว้าใต้

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ประจา
หมู่บา้ นบ้านหนองปึ๋งหมู่
5 ตาบลจันจว้าใต้

163 โครงการขุดเจาะบ่อ
เพื่อเพิ่มปริมาณน้าใช้ใน ขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณ
บาดาลบริเวณโรงน้าดื่ม การอุปโภคบริโภค
โรงน้าดื่ม บ้านหนองครก
บ้านหนองครก หมู่.6
หมู่.6 ตาบลจันจว้าใต้
ตาบลจันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

100,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ หมู่บา้ นมีสถานที่ กองช่าง
ประชาชนได้รับ จัดกิจกรรมอย่าง
ประโยชน์
เป็นสัดส่วน

- ร้อยละ 80
ประชาชนได้
ประโยชน์

มีระบบจ่ายน้าที่ กองช่าง
ดีขึ้นและทั่วถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
164 โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์ เพื่อความสวยงามของ ปรับปรุงภูมิทศั น์เสี้ยว
เสี้ยวบ้าน บ้านหนองครก เสี้ยวบ้านเป็นระเบียบ บ้าน บ้านหนองครก
หมู่ 6 ตาบลจันจว้าใต้ เรียนร้อย และมีสถานที่ หมู่ 6 ตาบลจันจว้าใต้
จัดพิธกี รรมของหมู่บา้ น
อย่างเป็นสัดส่วน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีสถานที่
กองช่าง
ประชาชนได้รับ ประกอบพิธกี าร
ประโยชน์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
165 โครงการก่อสร้างท่อลอด เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
เหลี่ยม คสล. (ที่นานาย อยูอ่ าศัยพื้นที่การเกษตร
ประสิทธิ์ จินดาธรรม)
และพื้นที่ภายในหมู่บา้ น
บ้านหนองครก หมู่ 6
ตาบลจันจว้าใต้

วางท่อลอดเหลี่ยม คสล.
ที่นานายประสิทธิ์
จินดาธรรมบ้านป่าบง
หลวงหมู่ 3 เชื่อม บ้าน
หนองครก หมู่ 6, บ้าน
สันหลวง หมู่ 10,บ้านสัน
ทางหลวง หมู่ 12 ตาบล
จันจว้าใต้

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีระบบการ
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ระบายน้าที่ดีน้า
ที่ไม่พบปัญหาน้า ไม่ทว่ มขังที่อยู่
ท่วม
อาศัย พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายใน
หมู่บา้ น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
166 โครงการก่อสร้างฝาปิด เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
รางระบายน้า คสล. ซอย อยูอ่ าศัยพื้นที่การเกษตร
6 บ้านหนองครก หมู่ 6 และพื้นที่ภายในหมู่บา้ น
ตาบลจันจว้าใต้

ก่อสร้างฝาปิดรางระบาย
น้า คสล.พร้อมฝาปิด
ซอย 6 บ้านหนองครก
หมู่ 6 ตาบลจันจว้าใต้

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีระบบการ
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ระบายน้าที่ดีน้า
ที่ไม่พบปัญหาน้า ไม่ทว่ มขังที่อยู่
ท่วม
อาศัย พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายใน
หมู่บา้ น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
167 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล.พร้อมฝา อยูอ่ าศัยพื้นที่การเกษตร
ปิด ลาเหมืองซอย
และพื้นที่ภายในหมู่บา้ น
1,2,3,8,9,10 บ้าน
หนองครก หมู่ 6 ตาบล
จันจว้าใต้

ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล.พร้อมฝาปิด ลา
เหมืองซอย 1,2,3,8,9,10
บ้านหนองครก หมู่ 6
ตาบลจันจว้าใต้

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีระบบการ
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ระบายน้าที่ดีน้า
ที่ไม่พบปัญหาน้า ไม่ทว่ มขังที่อยู่
ท่วม
อาศัย พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายใน
หมู่บา้ น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
168 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวจราจร ซอย
1,2,3,6 บ้านหนองครก
หมู่ 6 ตาบลจันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิว
จราจร ซอย 1,2,3,6
บ้านหนองครก หมู่ 6
ตาบลจันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
169 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ซอย 8,9,10 และ
ซอยบ้านนายโสภณบ้าน
หนองครก หมู่ 6 ตาบล
จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
8,9,10 และซอยบ้านนาย
โสภณบ้านหนองครก
หมู่ 6 ต.จันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
170 โครงการขยายผิวจราจร เพื่อให้ราษฎรมีถนน
ทางเชื่อมระหว่างบ้าน สัญจรไปมาสะดวก
หนองครก หมู่ 6 ถึงบ้าน
สันหลวง หมู่ 10 ตาบล
จันจว้าใต้

ขยายผิวจราจรทางเชื่อม
ระหว่างบ้านหนองครก
หมู่ 6 ถึงบ้านสันหลวง
หมู่ 10 ตาบลจันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ ราษฎรมีถนนใช้ กองช่าง
จานวนครัวเรือน ในการสัญจร
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
171 โครงการยกระดับ
ถนนลาดยางเชื่อม
ระหว่างหมู่บา้ นม่วงหมู่สี
หมู่ 7 - แม่คาฝั่งหมิ่น
หมู่ 9 ตาบลจันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ยกระดับถนนลาดยาง
เชื่อมระหว่างหมู่บา้ น
ม่วงหมู่สี - แม่คาฝั่งหมิ่น
ตาบลจันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
(กรมส่งเสริมฯ)
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
172 โครงการก่อสร้างลาน
เพื่อเป็นลานกิจกรรม
คสล.เอนกประสงค์
ของประชาชนและใช้
ประจาหมู่บา้ นบริเวณ ตากพืชผลทางการเกษตร
ซอย 3, 8 บ้านม่วงหมู่สี
หมู่ 7 ตาบลจันจว้าใต้

ก่อสร้างลาน คสล.
เอนกประสงค์ประจา
หมู่บา้ นบริเวณซอย 3, 8
บ้านม่วงหมู่สี หมู่ 7
ตาบลจันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ราษฎรมีลาน
กองช่าง
ประชาชนได้รับ สาหรับตากพืชผล
ประโยชน์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
173 โครงการปรับปรุงประตู เพื่อมีประตูปดิ -เปิด น้า
ปิด-เปิด แม่น้าคา บริเวณ ใช้การเกษตรอย่างทั่วถึง
เขตเชื่อมบ้านสันธาตุ
บ้านม่วงหมูสี หมู่ 7
ตาบลจันจว้าใต้

ปรับปรุงมประตู ปิดเปิด แม่น้าคา บริเวณเขต
เชื่อมบ้านสันธาตุ บ้าน
ม่วงหมูสี หมู่ 7 ตาบล
จันจว้าใต้

174 โครงการปรับปรุงประตู เพื่อมีประตูปดิ -เปิด น้า ปรับปรุงประตู ปิด-เปิด
ปิด-เปิดฝายน้าล้นลา
ใช้การเกษตรอย่างทั่วถึง ฝายน้าล้นลาเหมืองอุดม
เหมืองอุดม บ้านม่วงหมูสี
บ้านม่วงหมูสี หมู่ 7
หมู่ 7 ตาบลจันจว้าใต้
ตาบลจันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

-

-

100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ร้อยละ 80
ประชาชนได้
ประโยชน์

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
มีประตูปดิ -เปิด กองช่าง
น้าใช้การเกษตร
อย่างทั่วถึง

- ร้อยละ 80
ประชาชนได้
ประโยชน์

มีประตูปดิ -เปิด กองช่าง
น้าใช้การเกษตร
อย่างทั่วถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
175 โครงการก่อสร้างลาน
คสล. อเนกประสงค์
บริเวณสุสานบ้านม่วง
หมูสี หมู่ 7 ตาบล
จันจว้าใต้

เพื่อมีลานอเนกประสงค์ ก่อสร้างลาน คสล.
ใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ อเนกประสงค์บริเวณ
ในหมู่บา้ น
สุสานบ้านม่วงหมูสี หมู่ 7
ต.จันจว้าใต้

176 โครงการขยายสะพาน
บ้านป่ากุ๊ก ถึงบ้านป่า
บงหลวง (บ้านป่ากุ๊ก หมู่
8 ตาบลจันจว้าใต้)

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ขยายสะพานบ้านป่ากุ๊ก
หมู่ 8 ตาบลจันจว้าใต้
ถึงบ้านป่าบงหลวง หมู่ 3
ตาบลจันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

100,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ มีลาน
กองช่าง
ประชาชนได้รับ อเนกประสงค์ใช้
ประโยชน์
ประกอบ
กิจกรรมต่างๆใน
หมู่บา้ น
- ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือน
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมี
กองช่าง
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
177 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ซอย 6 ถึงวัดป่ากุ๊ก
บ้านป่ากุ๊ก หมู่ 8
ตาบลจันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
คมนาคมขนส่งให้มีความ 6 ถึงวัดป่ากุ๊ก บ้านป่า
สะดวกปลอดภัยในการ กุ๊ก หมู่ 8 ตาบลจันจว้าใต้
เดินทางสัญจร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
178 โครงการก่อสร้างคันดิน
ป้องกันตลิ่งลาเหมือง
ร่องทราย บ้านป่ากุ๊ก
หมู่ 8 ต.จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างคันดินป้องกัน
คมนาคมขนส่งให้มีความ ตลิ่งลาเหมืองร่องทราย
สะดวกปลอดภัยในการ บ้านป่ากุ๊ก หมู่ 8
เดินทางสัญจร
ตาบลจันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
179 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล.
คสล. ทางเข้าสุสานบ้าน คมนาคมขนส่งให้มีความ ทางเข้าสุสานบ้านป่ากุ๊ก
ป่ากุ๊ก หมู่ 8 ต.จันจว้าใต้ สะดวกปลอดภัยในการ
หมู่ 8 ต.จันจว้าใต้
เดินทางสัญจร

180 โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อเป็นสถานที่จัด
อเนกประสงค์ บริเวณ กิจกรรมสาธารณะของ
สุสาน บ้านป่ากุ๊ก หมู่ 8 หมู่บา้ น
ตาบลจันจว้าใต้

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ บริเวณ
สุสาน บ้านป่ากุ๊ก หมู่ 8
ตาบลจันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

-

100,000

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร
- ร้อยละ 80 ของ หมู่บา้ นมีสถานที่ กองช่าง
ประชาชนได้รับ จัดกิจกรรมอย่าง
ประโยชน์
เป็นสัดส่วน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
181 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. จากสุสานบ้านสัน
ทางหลวง เชื่อมถึง บ้าน
ป่ากุ๊ก หมู่ 8
ตาบลจันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

182 โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อเป็นสถานที่จัด
อเนกประสงค์ประจาหมู่ กิจกรรมสาธารณะของ
บ้านป่ากุ๊ก หมู่ 8 ตาบล หมู่บา้ น
จันจว้าใต้

ก่อสร้างถนน คสล. จาก
สุสานบ้านสันทางหลวง
เชื่อมถึง บ้านป่ากุ๊กหมู่ 8
ตาบลจันจว้าใต้

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ประจาหมู่
บ้านป่ากุ๊ก หมู่ 8 ตาบล
จันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

-

-

100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร
- ร้อยละ 80 ของ หมู่บา้ นมีสถานที่ กองช่าง
ประชาชนได้รับ จัดกิจกรรมอย่าง
ประโยชน์
เป็นสัดส่วน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
183 โครงการก่อสร้างท่อ
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
หลอดเหลี่ยม คสล.
อยูอ่ าศัยพื้นที่การเกษตร
บริเวณตรงข้ามคอดควาย และพื้นที่ภายในหมู่บา้ น
นายอารีย์ จับใจนาย
บ้านป่ากุ๊ก หมู่ 8 ตาบล
จันจว้าใต้

ก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม
คสล. บริเวณตรงข้าม
คอดควาย นายอารีย์
จับใจนาย บ้านป่ากุ๊ก หมู่
8 ตาบลจันจว้าใต้

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือน
ที่ไม่พบปัญหาน้า
ท่วม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
มีระบบการ
กองช่าง
ระบายน้าที่ดีน้า
ไม่ทว่ มขังที่อยู่
อาศัย พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายใน
หมู่บา้ น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
184 โครงการถมดินลูกรัง
ถนนสายหลังวัดบ้าน
ป่ากุ๊ก หมู่ 8 ตาบล
จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
ถมดินลูกรังถนนสายหลัง
คมนาคมขนส่งให้มีความ วัดป่ากุ๊ก บ้านป่ากุ๊ก
สะดวกปลอดภัยในการ หมู่ 8 ตาบลจันจว้าใต้
เดินทางสัญจร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือน
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ประชาชนมี
กองช่าง
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
185 โครงการขยายไหล่ทาง
ถนน คสล. บ้านป่ากุ๊ก ม.
8 เชื่อม บ้านสันทาง
หลวง ม.12 ต.จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขยายไหล่ทางถนน คสล.
คมนาคมขนส่งให้มีความ บ้านป่ากุ๊ก ม.8 เชื่อม
สะดวกปลอดภัยในการ บ้านสันทางหลวง ม.12
เดินทางสัญจร
ต.จันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือน
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ประชาชนมี
กองช่าง
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
186 โครงการขยายไหล่ทาง
คสล. บ้านป่ากุ๊ก หมู่.8
ตาบลจันจว้าใต้ เชื่อม
บ้านทรายมูล หมู่ 2

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ขยายไหล่ทาง คสล.
บ้านป่ากุ๊ก หมู่.8 ตาบล
จันจว้าใต้ เชื่อม บ้าน
ทรายมูล หมู่ 2

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือน
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ประชาชนมี
กองช่าง
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
187 โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่การเกษตร(ซอยที่
นานายโชคทวี จับใจ
นาย)บ้านป่ากุ๊ก หมู่ 8
ตาบลจันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่
การเกษตร(ซอยที่นานาย
โชคทวี จับใจนาย)บ้าน
ป่ากุ๊ก หมู่ 8 ตาบล
จันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือน
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ประชาชนมี
กองช่าง
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
188 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
คสล. ซอย 1 บ้านป่ากุ๊ก คมนาคมขนส่งให้มีความ 1 บ้านป่ากุ๊ก หมู่ 8
หมู่ 8 ตาบลจันจว้าใต้ สะดวกปลอดภัยในการ ตาบลจันจว้าใต้
เดินทางสัญจร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือน
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ประชาชนมี
กองช่าง
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
189 โครงการก่อสร้างถนน
แคฟซีลจากสี่แยกวัดป่า
กุ๊ก ถึง ปากทางบ้าน
ทรายมูล เชื่อมถึงสี่แยก
วัดป่ากุ๊ก ถึง บ้านสันทาง
หลวง บ้านป่ากุ๊ก หมู่
8 ตาบลจันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนแคฟซีลจาก
สี่แยกวัดป่ากุ๊ก ถึง ปาก
ทางบ้านทรายมูล เชื่อม
ถึงสี่แยกวัดป่ากุ๊ก ถึง
บ้านสันทางหลวง บ้าน
ป่ากุ๊ก หมู่ 8 ต.จันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือน
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ประชาชนมี
กองช่าง
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
190 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายหลัก
บ้านแม่คาฝั่งหมิ่น หมู่
9 ตาบลจันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนลาดยาง
สายหลัก บ้านแม่คาฝั่ง
หมิ่น หมู่ 9 ตาบล
จันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
191 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล.พร้อมฝา อยูอ่ าศัยพื้นที่การเกษตร
ปิด หน้าบ้านนายตา ปง และพื้นที่ภายในหมู่บา้ น
กันคา ถึงบ้านนางบัวคาร
วิยะกาศ และบริเวณ
สามแยกหน้าวัด บ้านแม่
คาฝั่งหมิ่น หมู่ 9 ตาบล
จันจว้าใต้

ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล.พร้อมฝาปิด หน้า
บ้านนายตา ปงกันคา ถึง
บ้านนางบัวคาร วิยะกาศ
และบริเวณสามแยก
หน้าวัด บ้านแม่คาฝั่ง
หมิ่น หมู่ 9 ตาบล
จันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีระบบการ
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ระบายน้าที่ดีน้า
ที่ไม่พบปัญหาน้า ไม่ทว่ มขังที่อยู่
ท่วม
อาศัย พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายใน
หมู่บา้ น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
192 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่ ก่อสร้างรางระบายน้า
ระบายน้า คสล.พร้อมฝา อยูอ่ าศัยพื้นที่การเกษตร คสล.พร้อมฝาปิดซอย 8
ปิดซอย 8 บ้านแม่คาฝั่ง และพื้นที่ภายในหมู่บา้ น บ้านแม่คาฝั่งหมิ่น หมู่ 9
หมิ่น หมู่ 9 ตาบล
ตาบลจันจว้าใต้
จันจว้าใต้

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีระบบการ
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ระบายน้าที่ดีน้า
ที่ไม่พบปัญหาน้า ไม่ทว่ มขังที่อยู่
ท่วม
อาศัย พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายใน
หมู่บา้ น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
193 โครงการซ่อมเสริมผิว
ถนนบริเวณบ้านแม่คา
ฝั่งหมิ่น หมู่ 9 เชื่อมถึง
บ้านม่วงหมูส(ี แท่นทอง)
หมู่ 7 ตาบลจันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ซ่อมเสริมผิวถนนบริเวณ
บ้านแม่คาฝั่งหมิ่น หมู่ 9
เชื่อมถึงบ้านม่วงหมูสี
(แท่นทอง) หมู่ 7
ตาบลจันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
อบจ.เชียงราย
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ (กรมส่งเสริม)
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
194 โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่การเกษตร บ้านแม่
คาฝั่งหมิ่นหมู่ 9
ตาบลจันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่
การเกษตร บ้านแม่คาฝั่ง
หมิ่นหมู่ 9 ตาบลจันจว้า
ใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
195 โครงการก่อสร้างท่อลอด เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
เหลี่ยม เชื่อม บ้านสัน อยูอ่ าศัยพื้นที่การเกษตร เชือ่ ม บ้านสันทางหลวง
ทางหลวง บ้านแม่คาฝั่ง และพื้นที่ภายในหมู่บา้ น บ้านแม่คาฝั่งหมิ่น หมู่ 9
หมิ่น หมู่ 9 ตาบล
ตาบลจันจว้าใต้
จันจว้าใต้

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีระบบการ
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ระบายน้าที่ดีน้า
ที่ไม่พบปัญหาน้า ไม่ทว่ มขังที่อยู่
ท่วม
อาศัย พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายใน
หมู่บา้ น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
196 โครงการขุดลอกร่อง
ระบายน้า ซอย 3 บ้าน
แม่คาฝั่งหมิ่น หมู่ 9
ตาบลจันจว้าใต้

เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่ ขุดลอกร่องระบายน้า
อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตร ซอย 3 บ้านแม่คาฝั่งหมิ่น
และพื้นที่ภายในหมู่บา้ น หมู่ 9 ตาบลจันจว้าใต้

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีระบบการ
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ระบายน้าที่ดีน้า
ที่ไม่พบปัญหาน้า ไม่ทว่ มขังที่อยู่
ท่วม
อาศัย พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายใน
หมู่บา้ น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
197 โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่ ก่อสร้างอาคารแบ่งน้าขัว
แบ่งน้าขัวรินคา บ้านแม่ อยูอ่ าศัยพื้นที่การเกษตร รินคา บ้านแม่คาฝั่งหมิ่น
คาฝั่งหมิ่น หมู่ 9 ตาบล และพื้นที่ภายในหมู่บา้ น หมู่ 9 ตาบลจันจว้าใต้
จันจว้าใต้
198 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. หน้าบ้านนายเพชร
ประมะกาศ บ้านแม่คา
ฝั่งหมิ่น หมู่ 9 ตาบล
จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. หน้า
บ้านนายเพชร ประ
มะกาศ บ้านแม่คาฝั่ง
หมิ่น หมู่ 9 ตาบล
จันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2561
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือน
ที่ไม่พบปัญหาน้า
ท่วม

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
มีระบบการ
กองช่าง
ระบายน้าที่ดีน้า
ไม่ทว่ มขังที่อยู่
อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

100,000 ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือน
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมี
กองช่าง
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
199 โครงการก่อสร้างลาน
คสล. อเนกประสงค์
บริเวณสุสานบ้านแม่คา
ฝั่งหมิ่น หมู่ 9 ตาบล
จันจว้าใต้

เพื่อมีลานอเนกประสงค์ ก่อสร้างลาน คสล.
ใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ อเนกประสงค์ บริเวณ
ในหมู่บา้ น
สุสานบ้านแม่คาฝั่งหมิ่น
หมู่ 9 ตาบลจันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ มีลาน
กองช่าง
ประชาชนได้รับ อเนกประสงค์ใช้
ประโยชน์
ประกอบ
กิจกรรมต่างๆใน
หมู่บา้ น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
200 โครงการก่อสร้างห้องน้า เพื่อเป็นสถานที่จัด
หลังอาคาร
กิจกรรมสาธารณะของ
อเนกประสงค์ประจา
หมู่บา้ น
หมู่บา้ น บ้านสันหลวง
ม.10 ตาบลจันจว้าใต้

ก่อสร้างห้องน้าหลัง
อาคารอเนกประสงค์
ประจาหมู่บา้ น บ้านสัน
หลวง ม.10 ตาบลจันจว้า
ใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ หมู่บา้ นมีสถานที่ กองช่าง
ประชาชนได้รับ จัดกิจกรรมอย่าง
ประโยชน์
เป็นสัดส่วน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
201 โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่การเกษตร บ้านสัน
หลวง หมู่ 10 ตาบล
จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่
คมนาคมขนส่งให้มีความ การเกษตร บ้านสันหลวง
สะดวกปลอดภัยในการ หมู่ 10 ตาบลจันจว้าใต้
เดินทางสัญจร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
202 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้า คสล. พร้อม อยูอ่ าศัยพื้นที่การเกษตร
ฝาปิด ซอย 1 ถึงตลาด และพื้นที่ภายในหมู่บา้ น
สันหลวง บ้านสันหลวง
หมู่ 10 ตาบลจันจว้าใต้

ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล.พร้อมฝาปิด ซอย
1 ถึงตลาดสันหลวง
บ้านสันหลวง หมู่ 10
ตาบลจันจว้าใต้

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีระบบการ
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ระบายน้าที่ดีน้า
ที่ไม่พบปัญหาน้า ไม่ทว่ มขังที่อยู่
ท่วม
อาศัย พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายใน
หมู่บา้ น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
203 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่อยู่
น้า คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 5 อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
บ้านสันหลวง หมู่ 10
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน
ตาบลจันจว้าใต้ (ทางไปบ้าน
หนองครก)
204 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม ซอยบ้านนายอุดม ธิ
น้อมธรรม และบ้านนาย
จาลอง อุประ บ้านสันหลวง
หมู่ 10 ตาบลจันจว้าใต้

ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
พร้อมฝาปิด ซอย 5 บ้าน
สันหลวง หมู่ 10 ตาบล
จันจว้าใต้ (ทางไปบ้านหนอง
ครก)

เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่อยู่ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ บ้านสันหลวง หมู่ 10
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน
ตาบลจันจว้าใต้
บ้านนายอุดม ธิน้อมธรรม
บ้านนายจาลอง อุประ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

-

100,000

- ร้อยละ 80 ของ
มีระบบการระบาย กองช่าง
จานวนครัวเรือนที่ น้าที่ดีน้าไม่ท่วมขังที่
ไม่พบปัญหาน้าท่วม อยู่อาศัย พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน

-

-

100,000

- ร้อยละ 80 ของ
มีระบบการระบาย กองช่าง
จานวนครัวเรือนที่ น้าที่ดีน้าไม่ท่วมขังที่
ไม่พบปัญหาน้าท่วม อยู่อาศัยและพื้นที่
การเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
205 โครงการก่อสร้างท่อลอด เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
เหลี่ยมบริเวณที่นา นาย อยูอ่ าศัยพื้นที่การเกษตร
อนันต์ สันกาศ บ้านสัน และพื้นที่ภายในหมู่บา้ น
หลวง หมู่ 10 ตาบล
จันจว้าใต้

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
บริเวณที่นานายอนันต์
สันกาศ บ้านสันหลวง หมู่
10 ตาบลจันจว้าใต้

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีระบบการ
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ระบายน้าที่ดีน้า
ที่ไม่พบปัญหาน้า ไม่ทว่ มขังที่อยู่
ท่วม
อาศัย พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายใน
หมู่บา้ น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
206 โครงการซ่อมเสริมผิว
ถนนบริเวณบ้านสันหลวง
หมู่ที่ 10 - บ้านสันทาง
หลวง หมู่ 12 ตาบล
จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ซ่อมเสริมผิวถนนบริเวณ
บ้านสันหลวง หมู่ที่ 10 บ้านสันทางหลวง หมู่
12 ตาบลจันจว้าใต้
อาเภอแม่จัน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
อบจ.เชียงราย
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ (กรมส่งเสริม)
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
207 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. บริเวณบ้านนาย
จาลอง อุประ บ้านสัน
หลวง หมู่ 10 ต.จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

208 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อพัฒนาระบบการ
ซอย 7 บ้านสันหลวง หมู่ 10 คมนาคมขนส่งให้มีความ
ตาบลจันจว้าใต้
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล.
บริเวณบ้านนายจาลอง
อุประ บ้านสันหลวง
หมู่ 10 ตาบลจันจว้าใต้

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7
บ้านสันหลวง หมู่ 10 ตาบล
จันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

-

-

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

100,000 ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมีความ กองช่าง
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
209 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่อยู่
น้า คสล.พร้อมฝาปิด หน้า อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
บ้านนางจันดี จับใจนาย
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน
และจากบ้านนายสนั่น ผัด
กาศ หมู่ 10 ตาบลจันจว้าใต้

ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
พร้อมฝาปิด บ้านสันหลวง
หมู่ 10 ตาบลจันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

-

-

100,000 ร้อยละ 80 ของ
มีระบบการระบาย กองช่าง
จานวนครัวเรือนที่ น้าที่ดีน้าไม่ท่วมขังที่
ไม่พบปัญหาน้าท่วม อยู่อาศัย พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน

-

-

-

100,000 ร้อยละ 80 ของ
มีระบบการระบาย กองช่าง
จานวนครัวเรือนที่ น้าที่ดีน้าไม่ท่วมขังที่
ไม่พบปัญหาน้าท่วม อยู่อาศัย พื้นที่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน

บริเวณหน้าบ้านนางจันดี
จับใจนาย
และบ้านนายสนั่นผัดกาศ
ซอย 1 ถึง ตลาดสันหลวง

210 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้าบ้านสันหลวง หมู่ 10
ตาบลจันจว้าใต้

เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่อยู่
อาศัยพื้นที่การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้าบ้านสัน
หลวง หมู่ 10 ตาบลจันจ
ว้าใต้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการก่อสร้างรางระบาย เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่อยู่
เป้าหมาย
หลวง หมู่ 10
อาศัยพื้นวัทีต่กถุารเกษตร
ที่ น้าบ้านสันโครงการ
ประสงค์และ
ผลผลิตของโครงการ
ตาบลจันจว้าใต้

พื้นที่ภายในหมู่บ้าน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2564
(บาท)

บริเวณหน้าบ้านนางจันดี จับ
ใจนาย ,ถึง บริเวณหน้าบ้าน
นายสนั่น ผัดกาศ

211 โครงการก่อสร้างลาน
เพื่อเป็นสถานที่จัด
อเนกประสงค์ประจา
กิจกรรมสาธารณะของ
หมู่บา้ นสันหลวง หมู่ 10 หมู่บา้ น
ตาบลจันจว้าใต้

ก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ประจา
หมู่บา้ นสันหลวง หมู่ 10
ตาบลจันจว้าใต้

-

-

-

ร้อยละ
มีระบบการระบาย
ตัว80ชี้วของ
ัด
หน่วยงาน
จานวนครั(KPI)
วเรือนที่ น้าทีผลที
่ดีน้าไม่่คทาดว่
่วมขัางที่ รับผิดชอบหลัก
ไม่พบปัญหาน้าท่วม อยู่อาศัยจะได้
พื้นทีรบ
ั่
การเกษตร และ
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน

100,000 ร้อยละ 80 ของ มีสถานที่จัด
ประชาชนได้รับ กิจกรรม
ประโยชน์

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
212 โครงการขยายสะพาน
เชื่อม(บ้านสันหลวง-บ้าน
หนองครก) บ้านสันหลวง
หมู่ 10 ตาบลจันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
ขยายสะพานเชื่อม(บ้าน
คมนาคมขนส่งให้มีความ สันหลวง-บ้านหนองครก)
สะดวกปลอดภัยในการ
บ้านสันหลวง หมู่ 10
เดินทางสัญจร
ตาบลจันจว้าใต้ (2 จุด)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือน
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ประชาชนมี
กองช่าง
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
213 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ซอย 3 ถึงซอย 5
บ้านป่าถ่อน หมู่ 11
ตาบลจันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
3 ถึงซอย 5 ตั้งแต่บา้ น
นายเสาพงศ์ ศักดิ์แสน
ถึง บ้านนางวิภา แก้ว
กุลวนิช บ้านป่าถ่อน หมู่
11 ตาบลจันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
214 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1
คสล.ซอย 1 บ้านป่าถ่อน คมนาคมขนส่งให้มีความ บ้านป่าถ่อน หมู่ 11
หมู่ 11 ตาบลจันจว้าใต้ สะดวกปลอดภัยในการ ตาบลจันจว้าใต้
เดินทางสัญจร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
215 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า คสล. พร้อม
ฝาปิด ซอย 3 บ้านป่า
ถ่อน หมู่ 11 ตาบล
จันจว้าใต้

เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่ ก่อสร้างรางระบายน้า
อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตร คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 3
และพื้นที่ภายในหมู่บา้ น บ้านป่าถ่อน ม.11
ตาบลจันจว้าใต้ (2 ข้าง
ทาง)

216 โครงการก่อสร้าง ศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน
ประจาหมู่บา้ นป่าถ่อน
หมู่ 11 ตาบลจันจว้าใต้

เพื่อให้มีสถานที่สาหรับ
ให้บริการด้าน
สาธารณสุขมูลฐานประ
หมู่บา้ นป่าถ่อน

ก่อสร้าง ศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน
ประจาหมู่บา้ นป่าถ่อนหมู่
11 ต.จันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000

2561
(บาท)
-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

100,000 ร้อยละ 80
ประชาชนได้
ประโยชน์

ประชาชนเข้าถึง กองสาธารณสุข
บริการด้าน
ฯ
สาธารณสุข

2564
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีระบบการ
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ระบายน้าที่ดีน้า
ที่ไม่พบปัญหาน้า ไม่ทว่ มขังที่อยู่
ท่วม
อาศัย และพื้นที่
ภายในหมู่บา้ น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
217 โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อเป็นสถานที่จัด
อเนกประสงค์ประจา
กิจกรรมสาธารณะของ
หมู่บา้ น บ้านสันทาง
หมู่บา้ น
หลวง หมู่ 12 ตาบล
จันจว้าใต้

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ประจา
หมู่บา้ น บริเวณหน้าวัด
บ้านสันทางหลวง หมู่
12 ตาบลจันจว้าใต้

218 โครงการปรับปรุงโรงทอ เพื่อเพิ่มพื้นที่สาหรับทอ
ผ้าบริเวณโรงเรียนบ้าน ผ้าในกับสมาชิกในกลุ่ม
สันทางหลวง หมู่ 12
ตาบลจันจว้าใต้

ปรับปรุงโรงทอผ้าบริเวณ
โรงเรียนบ้านสันทาง
หลวง หมู่ 12 ตาบล
จันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

100,000

-

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ หมู่บา้ นมีสถานที่ กองช่าง
ประชาชนได้รับ จัดกิจกรรมอย่าง
ประโยชน์
เป็นสัดส่วน

- ร้อยละ 80 ของ สมาชิกกลุ่มมี
กองช่าง
ประชาชนได้รับ อาชีพเสริม เพิ่ม
ประโยชน์
รายได้ลดรายจ่าย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
219 โครงการก่อสร้างท่อ เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ลอดเหลี่ยมทางเข้า
อยูอ่ าศัยพื้นที่การเกษตร
สุสานบริเวณร่องหนอง- และพื้นที่ภายในหมู่บา้ น
เหมืองงาม บ้านสันทาง
หลวง หมู่ 12 ตาบล
จันจว้าใต้

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

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีระบบการ
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ระบายน้าที่ดีน้า
ที่ไม่พบปัญหาน้า ไม่ทว่ มขังที่อยู่
ท่วม
อาศัย และพื้นที่
ภายในหมู่บา้ น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
220 โครงการก่อสร้างซุ้ม
ทางเข้าหมู่บา้ น บ้าน
สันทางหลวง หมู่ 12
ตาบลจันจว้าใต้

เพื่อเป็นจุดเด่นของ
หมู่บา้ นและดึงดูด
นักท่องเที่ยวประชาชน
ทั่วไปเข้ามาท่องเที่ยวใน
หมู่บา้ น

ก่อสร้างซุ้มทางเข้า
หมู่บา้ น บ้านสันทาง
หลวง หมู่ 12 ตาบล
จันจว้าใต้

221 โครงการจัดทาป้ายชื่อ
เส้นทางและชื่อหมู่บา้ น
ภาษาไทย-อังกฤษ บ้าน
สันทางหลวง หมู่ 12 ต.
จันจว้าใต้

เพื่อมีปา้ ยชื่อในการ
จัดทาป้ายชี้เส้นทางและ
แนะนาหมู่บา้ นในการ ชือ่ หมู่บา้ น ภาษาไทยเข้าสู่ประชาชาคมอาเซียน อังกฤษ บ้านสันทางหลวง
หมู่ 12 ตาบลจันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

-

100,000

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ สามารถดึงดูด กองช่าง
ประชาชนได้รับ นักท่องเที่ยว
ประโยชน์
ประชาชนทั่วไป
เข้ามาท่องเที่ยว
ในหมู่บา้ น
- ร้อยละ 80 ของ มีปา้ ยบอกชื่อ
ประชาชนได้รับ หมู่บา้ น
ประโยชน์

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
222 โครงการถมดินลูกรังเข้า
พื้นที่การเกษตร บ้านสัน
ทางหลวง หมู่ 12 ตาบล
จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเข้าพื้นที่
การเกษตร บ้านสันทาง
หลวง หมู่ 12 ตาบล
จันจว้าใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
223 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ซอย 7 บ้านสัน
ทางหลวง หมู่ 12 ตาบล
จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 7
คมนาคมขนส่งให้มีความ บ้านสันทางหลวง หมู่
สะดวกปลอดภัยในการ 12 ตาบลจันจว้าใต้
เดินทางสัญจร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
224 โครงการก่อสร้างสะพาน
บ้านสันทางหลวง
(บริเวณสุสาน) หมู่ 12
ตาบลจันจว้าใต้ เชื่อมถึง
บ้านแม่คาฝั่งหมิ่น หมู่ 9
ต.จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างสะพาน บ้านสัน
ทางหลวง (บริเวณสุสาน)
หมู่ 12 ตาบลจันจว้าใต้
เชื่อมถึง บ้านแม่คาฝั่ง
หมิ่น หมู่ 9 ต.จันจว้าใต้

225 โครงการถมดินลูกรัง
เส้นทางเหมืองง่าม( เชื่อม
บ้านสันหลวง ) บ้าน
สันทางหลวง หมู่ 12 ต.
จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ถมดินลูกรังเส้นทาง
เหมืองง่าม( เชื่อม บ้าน
สันหลวง ) บ้านสันทาง
หลวง หมู่ 12 ต.จันจว้า
ใต้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

-

-

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
อบจ.เชียงราย
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ (กรมส่งเสริม)
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

100,000 ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือน
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมี
กองช่าง
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
226 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ซอย 4 บ้านสัน
ทางหลวง หมู่ 12 ตาบล
จันจว้าใต้

เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
คมนาคมขนส่งให้มีความ 4 บ้านสันทางหลวง หมู่
สะดวกปลอดภัยในการ 12 ตาบลจันจว้าใต้
เดินทางสัญจร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือน
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ประชาชนมี
กองช่าง
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
227 โครงการขยายไหล่ทาง เพื่อพัฒนาระบบการ
จากซอยข้างโรงเรียน
คมนาคมขนส่งให้มีความ
ห้วยน้าราก ถึง บ้านใหม่ สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ขยายไหล่ทางจากซอย
ข้างโรงเรียนห้วยน้าราก
ถึง บ้านใหม่เทศบาล
ตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
228 โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ บริเวณ
สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติฯ(หนองมโนราห์)

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์
บริเวณสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติฯ(หนอง
มโนราห์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
229 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างถนน คสล.รอบ
คสล.รอบเวียงหนองหล่ม คมนาคมขนส่งให้มีความ เวียงหนองหล่ม
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000 1,000,000 1,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
1,000,000 ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือน
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ประชาชนมี
กองช่าง
ความสะดวก
อบจ.
ปลอดภัยในการ เชียงราย (กรม
เดินทางสัญจร ส่งเสริม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
230 โครงการซ่อมแซมถนน
ทางเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตรในเขต
เทศบาลตาบลจันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
ซ่อมแซมถนนทางเข้า
คมนาคมขนส่งให้มีความ พืน้ ที่ทางการเกษตรใน
สะดวกปลอดภัยในการ เขตเทศบาลตาบลจันจว้า
เดินทางสัญจร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือน
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ประชาชนมี
กองช่าง
ความสะดวก
อบจ.เชียงราย
ปลอดภัยในการ (กรมส่งเสริม)
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
231 โครงการซ่อมแซมถนน
คสล. ในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลจันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
ซ่อมแซมถนน คสล. ใน
คมนาคมขนส่งให้มีความ เขตพื้นที่เทศบาลตาบล
สะดวกปลอดภัยในการ จันจว้า
เดินทางสัญจร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือน
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ประชาชนมี
กองช่าง
ความสะดวก
อบจ.เชียงราย
ปลอดภัยในการ (กรมส่งเสริม)
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
232 โครงการซ่อมแซมถนน
เคพซีลในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลจันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
ซ่อมแซมถนนเคพซีลใน
คมนาคมขนส่งให้มีความ เขตพื้นที่เทศบาลตาบล
สะดวกปลอดภัยในการ จันจว้า
เดินทางสัญจร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือน
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ประชาชนมี
กองช่าง
ความสะดวก
อบจ.เชียงราย
ปลอดภัยในการ (กรมส่งเสริม)
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
233 โครงการจัดการ
เพื่อพัฒนาระบบการ
ดาเนินการจัดการ
ประเมินผลผังเมืองรวม/ จัดทาผังเมืองของตาบล ประเมินผลผังเมืองรวม/
ชุมชน
ให้มีประสิทธิภาพ
ชุมชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ การจัดทาผัง
กองช่าง
จานวนครัวเรือน เมืองภายในตาบล
มีความสะดวก เป็นไปอย่างมี
ปลอดภัยในการ ระบบ
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
234 โครงการวางแผนและ
ปรับปรุงผังเมืองรวม
ชุมชนเทศบาลตาบล
จันจว้า

เพื่อจัดทาข้อมูลการ
จัดทาผังเมืองรวม ใน
การพัฒนาพื้นที่
รับผิดชอบของเทศบาล
ตาบลจันจว้า

จัดทาข้อมูลการจัดทาผัง
เมืองรวม ในการพัฒนา
พื้นที่รับผิดชอบของ
เทศบาลตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ การจัดทาผัง
กองช่าง
จานวนครัวเรือน เมืองภายในตาบล
มีความสะดวก เป็นไปอย่างมี
ปลอดภัยในการ ระบบ
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
235 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมสะพานและราว
สะพาน ในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลจันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ปรับปรุงซ่อมแซม
สะพานและราวสะพาน
ในเขตพื้นที่เทศบาล
ตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมี
กองช่าง/อบจ.
จานวนครัวเรือน ความสะดวก
เชียงราย
มีความสะดวก ปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการ เดินทางสัญจร
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
236 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ภายในโรงเรียน
เทศบาล 1 โรงเรียน
เทศบาล 2 ศพด.ทต.
จันจว้า

เพื่อพัฒนาระบบ
ก่อสร้างถนน คสล.
โครงสร้างพื้นฐานภายใน ภายใน โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนให้ปลอดภัย
1 โรงเรียนเทศบาล 2
ศพด.ทต.จันจว้า

237 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมขังที่
ระบายน้าภายในบริเวณ อยูภ่ ายในโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1
ต้นยาง

ก่อสร้างรางระบายน้า
ภายในบริเวณ โรงเรียน
เทศบาล 1 ต้นยาง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

100,000

-

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ร้อยละ 80
โรงเรียนได้รับ
ประโยชน์จาก
โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ครูและนักเรียนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

- ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือน
ที่ไม่พบปัญหาน้า
ท่วม

มีระบบการ
กองช่าง
ระบายน้าที่ดีน้า
ไม่ทว่ มขังพื้นที่
ภายในโรงเรียน

กองช่าง
รร.ท. 1
รร.ท. 2
ศพด.ทต.
จันจว้า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
238 โครงการก่อสร้างราง
เพื่อพัฒนาระบบ
ระบายน้าคสล.พร้อมฝา โครงสร้างพื้นฐานภายใน
ปิดภายใน
โรงเรียน โรงเรียนให้ปลอดภัย
เทศบาล 1 โรงเรียน
เทศบาล 2 ศพด.ทต.
จันจว้า

ก่อสร้างรางระบายน้าค
สล.พร้อมฝาปิดภายใน
โรงเรียนเทศบาล 1
โรงเรียนเทศบาล 2
ศพด.ทต.จันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีระบบการ
กองช่าง
จานวนครัวเรือน ระบายน้าที่ดีน้า รร.ท. 1
ที่ไม่พบปัญหาน้า ไม่ทว่ มขังพื้นที่ รร.ท. 2
ท่วม
ภายในโรงเรียน ศพด.ทต.
จันจว้า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
239 โครงการก่อสร้างป้าย
เพื่อใช้บอกเส้นทางเข้า
บอกทางเข้าสถานศึกษา สถานศึกษา

ก่อสร้างป้ายบอกทางเข้า
สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1
โรงเรียนเทศบาล 2
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีปา้ ยบอกทาง กองการศึกษา
ประชาชนทั่วไป เข้าสถานศึกษา กองช่าง
ได้ประโยชน์
รร.ท. 1
รร.ท. 2
ศพด.ทต.จันจว้า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
240 โครงการล้อมรั้วลวด
หนามรอบ
สวนสาธารณะหนอง
มโนราห์

เพื่อป้องกันทรัพย์สิน
ของหมู่บา้ นและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

ล้อมรั้วลวดหนามรอบ
สวนสาธารณะหนอง
มโนราห์

241 โครงการก่อสร้างศูนย์การ เพื่อส่งเสริมให้มีการ
ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้
เรียนรู้และศูนย์ฝึกอาชีพ เรียนรู้ที่หลากหลายของ และศูนย์ฝึกอาชีพ
เทศบาลตาบลจันจว้า
นักเรียนและประชาชน เทศบาลตาบลจันจว้า
ทั่วไป

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

100,000

-

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีรั้วล้อมรอบ
ประชาชนได้รับ หนองมโนราห์
ประโยชน์

- ร้อยละ 80
นักเรียนและ
ประชาชนได้
ประโยชน์

นักเรียนและ
ประชาชนได้มี
แหล่งเรียนรู้
อย่างรอบด้าน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

สานักปลัด
กองช่าง
กองศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
242 โครงการก่อสร้างซุ้ม
สะพานลอยคนข้าม
ภายในเขตเทศบาล
ตาบลจันจว้า

เพื่อเผยแพร่ความรู้และ ก่อสร้างซุ้มสะพานลอย
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
คนข้ามภายในเขต
ข่าวสารต่างๆ ของ
เทศบาลตาบลจันจว้า
เทศบาล

243 โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อมีอาคารพยาบาลไว้ ก่อสร้างอาคารพยาบาล
พยาบาลโรงเรียน
บริการครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2
เทศบาล 2

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

100,000

-

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รับ
ประชาชนได้รับ ความปลอดภัย
ประโยชน์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

- ร้อยละ 80 ของ ได้รับความ
กองศึกษา
นักเรียนได้ใช้
สะดวกในการ
กองช่าง
ประโยชน์
ปฐมพยาบาลใน
โรงเรียน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
244 โครงการก่อสร้าง
ทางเดินพร้อมหลังคา
โรงเรียน

เพื่อให้มีทางเดินพร้อม
หลังคากันแดดและฝน

ก่อสร้างทางเดินพร้อม
หลังคาโรงเรียนเทศบาล
1 โรงเรียนเทศบาล 2
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

245 โครงการก่อสร้างหลังคา เพื่อมีหลังคาบังแดดและ ก่อสร้างหลังคาลาน
ลานกิจกรรมหน้าเสาธง ฝนบริเวณหน้าเสาธง
กิจกรรมหน้าเสาธง
โรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1
โรงเรียนเทศบาล 2

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

100,000

-

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีทางเดินพร้อม
นักเรียนได้ใช้
หลังคากันแดด
ประโยชน์
และฝน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองศึกษา
กองช่าง
รร.ท.1 ,
รร.ท.2
ศพด.ทต.จันจว้า

- ร้อยละ 80 ของ มีหลังคากันแดด กองศึกษา
นักเรียนได้ใช้
และฝนใช้จัด
กองช่าง
ประโยชน์
กิจกรรมต่างๆใน
โรงเรียน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
246 โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงห้องน้า
โรงเรียนเทศบาล 1
โรงเรียนเทศบาล 2
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลจันจว้า

เพื่อปรับปรุงห้องน้าให้มี ก่อสร้างและปรับปรุง
สภาพดีขึ้น
ห้องน้าโรงเรียนเทศบาล
1 โรงเรียนเทศบาล 2
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลจันจว้า

247 โครงการปรับปรุงสระ เพื่อปรับปรุงสระว่ายน้า ปรับปรุงสระว่ายน้า
ว่ายน้าโรงเรียนเทศบาล1 ให้มีความปลอดภัย
โรงเรียนเทศบาล1

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

100,000

-

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ โรงเรียนมีหอ้ งน้า กองศึกษา
นักเรียนได้ใช้
ใช้อย่างเพียงพอ กองช่าง
ประโยชน์

- ร้อยละ 80 ของ สระว่ายน้ามี
นักเรียนได้ใช้
ความปลอดภัย
ประโยชน์

กองศึกษา
กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
248 โครงการก่อสร้างเวที
กิจกรรมนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 2

เพื่อให้นักเรียนใช้จัด
ก่อสร้างเวทีกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆของนักเรียน นักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 2

249 โครงการก่อสร้างศูนย์การ เพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์ ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้ของชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตาบลจันจว้า
ทางด้านเกษตรที่
เทศบาลตาบลจันจว้า
หลากหลายโดยมีแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นพื้นฐานการเรียนรู้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

100,000

-

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีเวทีกิจกรรม
นักเรียนได้ใช้
นักเรียน
ประโยชน์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองศึกษา
กองช่าง

- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนทั่วไป กองช่าง
ประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ด้าน
ได้ใช้ประโยชน์ การเกษตรอย่าง
ยั่งยืนเพื่อการยัง
ชีพตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
250 โครงการจัดทาป้ายชื่อ
ซอยหมู่บา้ นในเขต
เทศบาลตาบลจันจว้า

เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของหมู่บา้ น

จัดทาป้ายชื่อซอยหมู่บา้ น
ในเขตเทศบาลตาบล
จันจว้า

251 โครงการจัดทาป้ายชื่อ
หมู่บา้ นในเขตเทศบาล
ตาบลจันจว้า

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
จัดทาป้ายชื่อหมู่บา้ นใน
ประชาชนทราบแผนที่ เขตเทศบาลตาบลจันจว้า
ของชุมชนในเขตเทศบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

100,000

-

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ หมู่บา้ นเป็น
กองช่าง
ประชาชนได้รับ ระเบียบ
ประโยชน์
เรียบร้อยง่ายต่อ
การติดต่อสื่อสาร
- ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้รู้จัก กองช่าง
ประชาชนได้รับ พื้นที่ภายใน
ประโยชน์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
252 โครงการก่อสร้างป้าย
เพื่อมีปา้ ยบอกทางเข้า
บอกทางเข้าเวียงหนอง เวียงหนองหล่ม
หล่ม บริเวณ วัดเชื้อเจ็ด
ตน

ก่อสร้างป้ายบอกทางเข้า
เวียงหนองหล่ม บริเวณ
วัดเชื้อเจ็ดตน

253 โครงการก่อสร้างห้องน้า เพื่อมีสถานที่ในการใช้
ห้องส้วม ประปาหนอง ห้องน้าห้องส้วมอย่าง
เขียว
เพียงพอ

ก่อสร้างห้องน้า ห้องส้วม
ประปาหนองเขียว

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
-

100,000

-

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีปา้ ยบอก
ประชาชนทั่วไป ทางเข้าเวียง
ได้ประโยชน์
หนองหล่ม

- ร้อยละ80ของ
พนักงานได้ไช้
ประโยชน์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด
กองช่าง

มีสถานที่
กองช่าง
ให้บริการ
ประชาชนทั่วไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
254 โครงการก่อสร้างป้าย
เพื่อเป็นป้ายบอกทางเข้า ก่อสร้างป้าย
สวนสาธารณะเฉลิมพระ สู่สวนสาธารณะเฉลิม
สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติหนองมโนราห์
พระเกียรติหนองมโนราห์ เกียรติหนองมโนราห์

255 โครงการก่อสร้างหลังคา เพื่อให้ร่มเงาแก่เด็กเล็ก
โดมสนามเด็กเล่นคุณหนู เวลาออกกาลังกายและ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เล่นเครื่องเล่น
เทศบาลตาบลจันจว้า

ก่อสร้างหลังคาโดมสนาม
เด็กเล่นคุณหนู ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

-

100,000

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีปา้ ยบอก
กองช่าง
ประชาชนได้รับ ทางเข้าสู่
ประโยชน์
สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ
หนองมโนราห์
-

ร้อยละ 80
นักเรียนได้
ประโยชน์

เด็กเล็กมีร่มเงา
เวลาออกกาลัง
กายและเล่น
เครื่องเล่น

ศพด.ทต.จันจว้า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
256 โครงการก่อสร้างโรงจอด เพื่อมีที่จอดรถสาหรับ
รถโรงเรียนเทศบาล 1 ครู/บุคลากรทางการ
โรงเรียนเทศบาล 2
ศึกษาและผู้มาติดต่อ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลจันจว้า

ก่อสร้างโรงจอดรถ
โรงเรียนเทศบาล 1
โรงเรียนเทศบาล 2
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 มีที่จอดรถใน
ครู/บุคลากร สถานที่
ทางการศึกษาได้ การศึกษาอย่าง
ประโยชน์ เพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง
กอง
การศึกษา
รร.ท. 1 ,รร.ท.
2ศพด.ทต.จันจ
ว้า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
257 โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงโรงอาหาร ร.ร.
เทศบาล 1 ,ร.ร.เทศบาล
2

เพื่อพัฒนาโรงอาหารให้ ก่อสร้างและปรับปรุงโรง
เพียงพอต่อจานวน
อาหาร ร.ร.เทศบาล 1 ,
นักเรียนและเหมาะสม ร.ร.เทศบาล 2
ในการประกอบอาหาร
ให้นักเรียน

258 โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน ก่อสร้างอาคารเรียน
เรียน โรงเรียนเทศบาล ให้เพียงพอต่อจานวน
โรงเรียนเทศบาล 1
1 โรงเรียนเทศบาล 2 นักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 2

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

-

-

100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีโรงอาหาร
กองศึกษา
นักเรียนได้ใช้
เพียงพอต่อ
กองช่าง
ประโยชน์
จานวนนักเรียน
และเหมาะสมใน
การประกอบ
อาหารให้นักเรียน

- ร้อยละ 80 ของ มีอาคารเรียนให้ กองศึกษา
นักเรียนได้ใช้
เพียงพอต่อ
กองช่าง
ประโยชน์
จานวนนักเรียน กรมส่งเสริมฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
259 โครงการก่อสร้างห้อง
คอมพิวเตอร์ โรงเรียน
เทศบาล 1 ต้นยาง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ก่อสร้างห้องคอมพิวเตอร์
การเรียนการสอนใน
โรงเรียนเทศบาล 1
โรงเรียน
ต้นยาง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ 80 ของ มีสื่อและแหล่ง กองช่าง
เด็กนักเรียน
เรียนรู้ที่ทนั สมัย โรงเรียน
ได้รับประโยชน์ ในโรงเรียน
เทศบาล 1
การใช้หอ้ ง
คอมพิวเตอร์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
260 โครงการปรับปรุงอาคาร
เรียน อาคารประกอบ
และระบบสาธารณูปโภค
โรงเรียนเทศบาล 1
โรงเรียนเทศบาล 2
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลจันจว้า

เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน
อาคารประกอบให้
ปลอดภัยและเหมาะสม
กับการจัดสภาพการรียน
รู้และมีระบบ
สาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง

ปรับปรุงอาคารเรียน
อาคารประกอบและ
ระบบสาธารณูปโภค
โรงเรียนเทศบาล 1
โรงเรียนเทศบาล 2 ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ร้อยละ 80
นักเรียนได้
ประโยชน์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
มีอาคารที่
กองการศึกษา
ปลอดภัยในการ
รร.ท. 1 ,
จัดการเรียนการ รร.ท.2
สอนของ
ศพด.ทต.จันจว้า
โรงเรียนมี
คุณภาพและมี
ระบบ
สาธารณูปโภค
อย่างทั่วถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
261 โครงการปรับปรุงอาคาร มีสถานที่ในการจัดงาน
สวนสาธารณะหนอง
พิธกี ารของเทศบาล
มโนราห์

ปรับปรุงอาคาร
สวนสาธารณะหนอง
มโนราห์

262 โครงการจัดทาซุ้มเฉลิม
พระเกียรติ ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กเทศบาลตาบล
จันจว้า

จัดทาซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลจันจว้า

เพื่อซ่อมแซมซุ้มให้มี
สภาพที่ดี

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ มีสถานที่ในการ
ประชาชนได้รับ จัดงานพิธกี าร
ประโยชน์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

100,000 ร้อยละ 80 ของ มีซุ้มเฉลิมพระ กองการศึกษา
ประชาชนได้รับ เกียรติในสภาพที่
ประโยชน์
ดีและสวยงาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
263 โครงการก่อสร้างและ
เพื่อพัฒนาที่แปรงฟัน
ปรับปรุงที่แปรงฟัน
สาหรับนักเรียนเพื่อสร้าง
สาหรับนักเรียนโรงเรียน สุขนิสัยการแปรงฟัน
เทศบาล 1 โรงเรียน
เทศบาล 2 ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กเทศบาลตาบล
จันจว้า

ก่อสร้างและปรับปรุงที่
แปรงฟันสาหรับนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1
โรงเรียนเทศบาล 2
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลจันจว้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ มีที่แปรงฟัน
กองศึกษา
นักเรียนได้ใช้
สาหรับนักเรียน กองช่าง
ประโยชน์
เพือ่ สร้างสุขนิสัย
การแปรงฟัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
264 โครงการก่อสร้างศูนย์การ เพื่อพัฒนาคุณภาพการ โรงเรียนเทศบาล 1
เรียนรู้เด็กปฐมวัย
เรียนการสอนโดยนา
นวัตกรรมใหม่ๆมาจัด
ประสบการณ์ให้
สอดคล้องกับการเรียนรู้
ของเด็กอย่างมี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80
นักเรียนได้
ประโยชน์

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
มีศูนย์การเรียนรู้
ส่งเสริมให้
นักเรียนมีการ
เรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
โรงเรียน
เทศบาล 1
( อุดหนุนจาก
กรม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
265 โครงการปรับปรุงอาคาร
สถานที่ภายในโรงเรียน
เทศบาล 1 ต้นยาง
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้าน
ใหม่ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

เพื่อซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ในโรงเรียนให้มี
สภาพพร้อมใช้งานและ
ปลอดภัย

ซ่อมแซมสระว่ายน้า
ซ่อมแซมห้องน้า
ซ่อมแซมโรงอาหาร
ซ่อมแซมบ้านพักครู
รร.ท 1 ต้นยาง รร.ท. 2
บ้านใหม่ ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 80

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
อาคารสถานที่ใน กองช่าง
โรงเรียนให้มี
กอง
สภาพพร้อมใช้ การศึกษา
งานและปลอดภัย รร.ท. 1 ,รร.ท.
2ศพด.ทต.
จันจว้า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
266 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเลียบแม่น้าจัน
บ้านกิ่วพร้าว ตาบล
จันจว้าใต้ อาเภอแม่จัน
เชื่อมถึง บ้านป่าแดด
ตาบลป่าสัก อาเภอเชียง
แสน (ประสานแผน)

เพื่อพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งให้มีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบ
แม่น้าจัน บ้านกิ่วพร้าว
ตาบลจันจว้าใต้ อาเภอ
แม่จัน เชื่อมถึง บ้านป่า
แดด ตาบลป่าสัก อาเภอ
เชียงแสน (ประสานแผน)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
1,000,000 ร้อยละ 80 ของ
จานวนครัวเรือน
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ประชาชนมี
กองช่าง
ความสะดวก
อบจ.เชียงราย
ปลอดภัยในการ (กรมส่งเสริม)
เดินทางสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
267 โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อมีอาคารแสดงข้อมูล
วิถีคนปางควาย บ้านป่า การเรียนรู้วถิ ีชีวติ ชุมชน
สักหลวง บ้านต้นยาง
บ้านห้วยน้าราก

ก่อสร้างอาคารวิถีคนปาง
ควาย บ้านป่าสักหลวง
บ้านต้นยาง บ้านห้วยน้า
ราก

268 โครงการก่อสร้าง
เพื่ออานวยความสะดวก ก่อสร้างห้องน้า-ห้องส้วม
ห้องน้า-ห้องส้วม บริเวณ และรองรับนักท่องเที่ยว บริเวณปางควาย รอบ
ปางควาย รอบเวียง
เวียงหนองหล่ม
หนองหล่ม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ มีแหล่งข้อมูลใน กองช่าง
ประชาชนทั่วไป การศึกษาวิถีชีวติ
ได้ใช้ประโยชน์ ชุมชน

100,000 ร้อยละ 80 ของ นักท่องเที่ยว
กองช่าง
ประชาชนทั่วไป ได้รับความ
ได้ใช้ประโยชน์ สะดวกในการใช้
บริการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
269 โครงการก่อสร้างข่วงการ เพื่อมีสถานที่ในการ
เรียนรู้บริเวณปางควาย เรียนรู้วถิ ีชีวติ ชุมชน
รอบเวียงหนองหล่ม

ก่อสร้างข่วงการเรียนรู้
บริเวณปางควาย รอบ
เวียงหนองหล่ม

270 โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่ออานวยความสะดวก ก่อสร้างอาคารบริการ
บริการนักท่องเที่ยว
และรองรับนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว บริเวณปาง
บริเวณปางควายรอบ
ควายรอบเวียงหนองหล่ม
เวียงหนองหล่ม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
(บาท)
100,000 ร้อยละ 80 ของ มีแหล่งข้อมูลใน กองช่าง
ประชาชนทั่วไป การศึกษาวิถีชีวติ
ได้ใช้ประโยชน์ ชุมชน
100,000 ร้อยละ 80 ของ นักท่องเที่ยว
กองช่าง
ประชาชนทั่วไป ได้รับความ
ได้ใช้ประโยชน์ สะดวกในการใช้
บริการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ

2561
(บาท)

271 โครงการก่อสร้างประตู เพื่อความเป็นระเบียบ โรงเรียนเทศบาล 1
ทางเข้าโรงเรียนเทศบาล เรียบร้อย สวยงามและมี
1 ต้นยาง
มาตรฐาน

-

272 โครงการก่อสร้างสนาม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1
เดินเล่นโรงเรียนเทศบาล และประชาชนทั่วไปเล่น
1 ต้นยาง
กีฬาและออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพที่ดี

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
-

100,000

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ร้อยละ 80
นักเรียนได้
ประโยชน์

- ร้อยละ 80
นักเรียนได้
ประโยชน์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
โรงเรียนเทศบาล โรงเรียน
1ความเป็น
เทศบาล 1
ระเบียบเรียบร้อย
สวยงามและมี
มาตรฐาน
นักเรียนและ
โรงเรียน
ประชาชนทั่วไป เทศบาล 1
เล่นกีฬาและ
ออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
273 โครงการก่อสร้างสนาม
ฟุตซอลหญ้าเทียม
โรงเรียนเทศบาล 1 ต้น
ยาง

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ก่อสร้างสนามฟุต
และประชาชนทั่วไปเล่น ซอลหญ้าเทียมโรงเรียน
กีฬาและออกกาลังกาย เทศบาล 1 ต้นยาง
เพื่อสุขภาพที่ดี

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
- ร้อยละ80ของ นักเรียนและ
กองการศึกษา
นักเรียนและ
ประชาชนทั่วไป กองช่าง
ประชาชนได้ออก มีทกั ษะทางด้าน กรมส่งเสริมฯ
กาลังกายเพื่อ
กีฬา มีสุขภาพ
สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และGMS
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
274 โครงการก่อสร้างเวที
หอประชุมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อสร้างเวทีหอประชุม ก่อสร้างเวทีหอประชุม
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กที่ ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ได้มาตรฐาน
เทศบาลตาบลจันจว้า

275 โครงการก่อสร้างโรงเก็บ เพื่อสร้างโรงเก็บวัสดุ
วัสดุอุปกรณ์ศูนย์พฒ
ั นา อุปกรณ์ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เด็กเล็ก
เล็ก

ก่อสร้างโรงเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็ก

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000
-

-

100,000

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- ร้อยละ 80
นักเรียนและ
ผู้ปกครองได้ใช้
ประโยชน์

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ครู/นักเรียนและ ศพด.ทต.จันจว้า
ผู้ปกครองได้ใช้
ห้องประชุมที่ได้
มาตรฐาน

- ร้อยละ 80
นักเรียนและ
ผู้ปกครองได้ใช้
ประโยชน์

ครู/นักเรียนและ ศพด.ทต.จันจว้า
ได้มีหอ้ งเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ที่ได้
มาตรฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ
5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดกิจกรรม เพื่อราลึกถึงการจัดตั้ง จัดกิจกรรมวันท้องถิ่น
10,000
10,000
10,000
10,000
"วันท้องถิ่น ท้องถิ่นและสร้างความ ไทยในวันที่ 18 มีนาคม
ไทย"
เข้าใจบทบาทหน้าที่
ของท้องถิ่น
2 โครงการจัดกิจกรรม เพื่อราลึกถึงการจัดตั้ง จัดกิจกรรมวันเทศบาล
"วันเทศบาล" เทศบาลและสร้างความ ในวันที่ 24 เมษายน
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
เทศบาลตาบล

20,000

20,000

20,000

แบบ ผ.01

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ80 ของ ประชาชนเข้าใจ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม บทบาทหน้าที่ของ
ได้ประโยชน์
เทศบาลในการ
พัฒนาท้องถิ่น

สานักปลัด
งานธุรการ

20,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนเข้าใจ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม บทบาทหน้าที่ของ
ได้ประโยชน์
เทศบาลในการ
พัฒนาท้องถิ่น

สานักปลัด
งานธุรการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ
5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการเทศบาล
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมให้บริการ
50,000
50,000
50,000
50,000
เคลื่อนที่พบประชาชน ในการให้บริการแก่
สาธารณะด้านต่าง ๆ
ประชาชนอย่างทั่วถึง ของเทศบาลฯ แก่
ทุกพื้นที่
ประชาชนทุกหมู่บา้ น
เช่น ตัดผม ซ่อม
บารุงรักษาทรัพย์สิน
ชาระภาษี ฉีดวัคซีนสัตว์
เลี้ยง ฯลฯ

แบบ ผ.01

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้รับ
ประชาชนเข้าร่วม บริการที่มี
กิจกรรม
ประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด
งานธุรการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ
5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการฝึกอบรม
เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน ฝึกอบรมการจัดทาและ
40,000
40,000
40,000
40,000
ทบทวนการจัดทา
จัดทา และทบทวนแผน ทบทวนแผนชุมชน
แผนชุมชน และการ ชุมชนด้วยตนเองและ ประชุมประชาคมให้แก่
จัดทาแผนพัฒนา
นาไปใช้เป็นแนวทาง ผู้นาชุมชนทั้ง 23
เทศบาล
พัฒนาท้องถิ่น
หมู่บา้ น จัดประชุม
ประชาคมหมู่บา้ น/ตาบล

แบบ ผ.01

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ80ของ
ชุมชนมีความเข้มแข็ง สานักปลัด
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมีแผนพัฒนา งานนโยบายและ
ได้ประโยชน์
ชุมชนที่มี
แผน
ประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ
5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการจัดประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้
ฝึกอบรมการจัดทา
20,000
20,000
20,000
20,000
ประชาคมหมู่บา้ น ประชาชนมีส่วนร่วมใน ทบทวนแผนพัฒนาสาม
และตาบลเพื่อจัดทา การจัดทาแผนพัฒนา ปีให้แก่ผู้นาชุมชนทั้ง 23
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลและเชื่อมโยง หมู่บา้ น
ความสอดคล้องกัน
ระหว่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และการจัดทา
งบประมาณประจาปี

แบบ ผ.01

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ80ของ
ชุมชนมีความเข้มแข็ง สานักปลัด
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมีแผนพัฒนา งานนโยบายและ
ได้ประโยชน์
ชุมชนที่มี
แผน
ประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ
5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 โครงการจัดเก็บ
เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน จัดกิจกรรมฝึกอบรมการ
70,000
70,000
70,000
70,000
ข้อมูลพื้นฐานในการ จัดทา และทบทวนแผน จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
จัดทาแผนพัฒนา
ชุมชนด้วยตนเองและ หมู่บา้ นชุมชนให้แก่
เทศบาลตาบลจันจว้า นาไปใช้เป็นแนวทาง คณะกรรมการหมู่บา้ น/
พัฒนาท้องถิ่น
ผู้นาชุมชนทั้ง 23 หมู่บา้ น

แบบ ผ.01

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ80ของ
ชุมชนมีความเข้มแข็ง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมีแผนพัฒนา
ได้ประโยชน์
ชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพ

สานักปลัด
งานนโยบายและ
แผน
งานพัฒนาชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ
5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7 โครงการ
เพื่อส่งเสริมการมีส่วน จัดประชุมสัมมนาเชิง
10,000
10,000
10,000
10,000
ประชุมสัมมนาเชิง ร่วมของประชาชนใน ปฏิบตั ิการแนะนา
ปฏิบตั ิการแนวทาง การพัฒนาท้องถิ่นและ แนวทางในการใช้
การใช้จ่ายเงิน
สร้างความโปร่งใส
จ่ายเงินอุดหนุนและการ
อุดหนุนแก่กลุ่ม
ตรวจสอบได้
จัดทาเอกสารรายงานผล
ชุมชนและหน่วยงาน
เงินอุดหนุนให้แก่ผู้นา
ชุมชนและผู้นากลุ่มที่
ได้รับเงินอุดหนุนจาก
เทศบาล

แบบ ผ.01

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ร้อยละ80ของ
กลุ่มชุมชนได้
ประโยชน์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีส่วนร่วม สานักปลัด
ในการพัฒนาท้องถิ่น งานงบประมาณ
เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างองค์กร
ภาครัฐกับชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ
5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 โครงการปณิธาน
เพื่อให้ประชาชนได้
จัดกิจกรรมปณิธาน
10,000
10,000
10,000
10,000
ความดี ปีมหามงคล แสดงความจงรักภักดี ความดี ปีมหามงคล
และสานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ
9 โครงการอบรม
กฎหมายน่ารู้เพื่อ
ประชาชน

เพื่อส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
เบื้องต้นสาหรับ
ประชาชน

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
กฎหมายเบื้องต้นที่
จาเป็นในชีวติ ประจาวัน
ให้แก่ประชาชน

5,000

5,000

5,000

แบบ ผ.01

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้แสดง สานักปลัด
ประชาชนเข้าร่วม ความจงรักภักดีและ งานงบประมาณ
กิจกรรม
สานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ

5,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนมีความรู้ สานักปลัด
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ความเข้าใจเกีย่ วกับ งานนิติการ
ได้ประโยชน์
กฎหมายเบื้องต้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ
5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10 โครงการปลูก
เพื่อปลูกจิตสานึก
จัดกิจกรรมปลูก
10,000
10,000
10,000
10,000
จิตสานึกป้องกัน
ป้องกันทุจริตคอรัปชั่น จิตสานึกป้องกันทุจริต
ทุจริตคอรัปชั่น
คอรัปชั่นภายในองค์กร
และชุมชน
11 โครงการฝึกอบรม
เยาวชนไทยโตไปไม่
โกง

เพื่อส่งเสริมเยาวชน
ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
เยาวชนไทยโตไปไม่โกง

10,000

10,000

10,000

แบบ ผ.01

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ80ของ
ประชาชนมีจิตสานึก สานักปลัด
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ป้องกันทุจริต
งานนิติการ
ได้ประโยชน์
คอรัปชั่น

10,000 ร้อยละ80ของ
เยาวชนมีจิตสานึก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ป้องกันทุจริต
ได้ประโยชน์
คอรัปชั่น

สานักปลัด
งานนิติการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ
5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12 โครงการรังวัดสอบ เพื่อป้องกันการบุกรุก ดาเนินการรังวัดสอบ
50,000
50,000
50,000
50,000 ร้อยละ 80 ของ
เขตที่ดินและออก
พื้นที่สาธารณะในเขต เขตที่ดินและออก
ประชาชนได้ใช้
หนังสือสาคัญสาหรับ เทศบาลตาบลจันจว้า หนังสือสาคัญสาหรับที่
ประโยชน์
ที่หลวง
หลวง
13 โครงการตรวจสอบ
และพัฒนาแนวเขต
ที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์เข้าพื้นที่
เวียงหนองหล่ม

เพื่อป้องกันการบุกรุก
พื้นที่สาธารณะในเขต
เทศบาลตาบลจันจว้า

ตรวจสอบและพัฒนา
แนวเขตที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์พื้นที่เวียง
หนองหล่ม

200,000

200,000

200,000

200,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้
ประโยชน์

แบบ ผ.01

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ป้องกันการบุกรุก
สานักปลัด
พื้นที่สาธารณะจาก งานนิติการ
ประชาชนและ
บุคคลทั่วไป
ป้องกันการบุกรุก
สานักปลัด
พื้นที่สาธารณะจาก งานนิติการ
ประชาชนและ
บุคคลทั่วไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ
5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
14 โครงการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมความรู้
จัดกิจกรรมรณรงค์
10,000
10,000
10,000
10,000
ส่งเสริมการปกครอง เกี่ยวกับการปกครอง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
ระบอบประชาธิปไตย ของไทยและการ
รัฐธรรมนูญ การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ปกครองของไทยภายใต้
ระบอบประชาธิปไตย

แบบ ผ.01

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ประชาชนมีความ
ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จงรักภักดีตอ่ ชาติ
ศาสนา และ
ได้ประโยชน์

พระมหากษัตริย์
ปฏิบตั ติ นภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด
งานนิติการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ
5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15 โครงการฝึกอบรมให้ เพื่อส่งเสริมความรู้ความ จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้
10,000
10,000
10,000
10,000
ความรู้กฏหมาย
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ความรู้กฏหมายเบื้องต้น
เบื้องต้นเกี่ยวกับงาน เบื้องต้นเกี่ยวกับงาน เกี่ยวกับงานทะเบียน
ทะเบียนราษฎร
ทะเบียนราษฎรสาหรับ ราษฎรให้แก่กานัน/
ให้แก่กานัน/
กานัน/ผู้ใหญ่บา้ น ผู้นา ผู้ใหญ่บา้ น ผู้นาชุมชน
ผู้ใหญ่บา้ น ผู้นา
ชุมชนในเขตเทศบาล ทั้งหมด 23 หมู่บา้ น
ชุมชนในเขตเทศบาล ตาบลจันจว้า
ตาบลจันจว้า

แบบ ผ.01

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ80ของ
กานัน/ผู้ใหญ่บา้ น สานักปลัด
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผู้นาชุมชนมี
งานทะเบียนราษฎร
ได้ประโยชน์
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฏระเบียบงาน
ทะเบียน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ
5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
16 โครงการอบรม
เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ใน จัดกิจกรรมฝึกอบรม
100,000
100,000
100,000
100,000
พัฒนาศักยภาพ
การบริหารท้องถิ่น
ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ผู้บริหารท้องถิ่นและ รองรับการเปลี่ยนแปลง เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล สู่ประชาคมอาเซียน
ตาบลจันจว้า

แบบ ผ.01

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ร้อยละ 80 ของ
ผู้บริหารได้
ประโยชน์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู้บริหารและสมาชิก สานักปลัด
มีความรู้ความเข้าใจ งานการเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบตั ิราชการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ
5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
17 โครงการส่งเสริมการ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ ฝึกอบรม/จัดกิจกรรมให้
10,000
10,000
10,000
10,000
เป็นองค์กรแห่งการ มาพัฒนาให้เป็นระบบและ พนักงาน ข้าราชการ
เป็นแนวปฏิบตั ทิ ี่ดี ถูกต้อง ลูกจ้างประจา ลูกจ้าง
เรียนรู้
ชัดเจนให้ทกุ คนใน
ทั่วไปภายในองค์กร
องค์กรสามารถเข้าถึง
เทศบาลตาบลจันจว้า
ความรู้และพัฒนาตนเอง
ให้เป็นผู้รู้ สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

แบบ ผ.01

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 ของ พนักงาน ข้าราชการ สานักปลัด
ผู้เข้าร่วมอบรมได้ ลูกจ้างประจา
งานการเจ้าหน้าที่
ประโยชน์
ลูกจ้างทั่วไปภายใน
องค์กรเทศบาล
ตาบลจันจว้า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ
5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
18 โครงการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพใน จัดกิจกรรมฝึกอบรม
100,000
100,000
100,000
100,000
พัฒนาศักยภาพการ การปฏิบตั ิงานราชการ สัมมนาและทัศนศึกษาดู
ปฏิบตั ิงานและเพิ่ม และการให้บริการ
งานองค์กรที่ประสบ
ประสิทธิภาพการ
ประชาชน
ความสาเร็จด้านบริหาร
บริหารจัดการองค์กร
จัดการองค์กร
แบบบูรณาการ

แบบ ผ.01

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 ของ เพื่อพัฒนาศักยภาพ สานักปลัด
ผู้เข้าร่วมอบรมได้ ในการปฏิบตั ิงาน
งานการเจ้าหน้าที่
ประโยชน์
ราชการ และการ
ให้บริการประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ
5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
19 โครงการส่งเสริม
เพื่อสร้างจิตสานึก
จัดกิจกรรมฝึกอบรม
10,000
10,000
10,000
10,000
คุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังคุณธรรม
เสริมสร้างคุณธรรม
การมีระเบียบวินัย จริยธรรมในการ
จริยธรรมและจิตอาสา
และจิตสาธารณะ
ปฏิบตั ิงานราชการและ ให้แก่บคุ ลากรของ
การมีจิตอาสาต่อ
เทศบาลตาบล จันจว้า
ส่วนรวม

แบบ ผ.01

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 ของ พนักงานมีจิตสานึก สานักปลัด
ผู้เข้าร่วมอบรมได้ มีคุณธรรม จริยธรรม งานการเจ้าหน้าที่
ประโยชน์
ในการปฏิบตั ิงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ
5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20 โครงการเพิ่มพูน
เพื่อพัฒนาศักยภาพใน จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพิ่ม
50,000
50,000
50,000
50,000
ประสิทธิภาพและ
การปฏิบตั ิงานราชการ ทักษะในการปฏิบตั ิงาน
เสริมสร้างแรงจูงใจ และการให้บริการ
,และการสร้างความ
ในการปฏิบตั ิราชการ ประชาชน
ประทับใจในการบริการ
ประชาชนแก่บคุ ลากร

แบบ ผ.01

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 ของ เพื่อพัฒนาศักยภาพ สานักปลัด
ผู้เข้าร่วมอบรมได้ ในการปฏิบตั ิงาน
งานการเจ้าหน้าที่
ประโยชน์
ราชการ และการ
ให้บริการประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ
5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อจัดทาวารสารข่าว
21 โครงการพัฒนาสื่อ เพื่อให้ประชาชนใน
10,000
10,000
10,000
10,000
ประชาสัมพันธ์รายเดือน/
ประชาสัมพันธ์
ตาบลจันจว้าได้รับรู้
กิจการของเทศบาล ข่าวสารการดาเนินงาน รายไตรมาส, รายงานผล
การดาเนินงานประจาปี,
ของเทศบาลอย่าง
วิดทิ ศั น์ของเทศบาล
ต่อเนื่อง

แบบ ผ.01

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ร้อยละ 80
เทศบาลได้
ประโยชน์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้รับข้อมูล สานักปลัด
ข่าวสารจากเทศบาล งานประชาสัมพันธ์
อย่างสม่าเสมอและ
ผลงานการปฏิบตั ิ
ราชการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ
5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อบารุงรักษาระบบ
22 โครงการพัฒนา
พัฒนาปรับปรุง
20,000
20,000
20,000
20,000
ปรับปรุงบารุงรักษา เครือข่ายที่มคี วามเร็ว
บารุงรักษาระบบงาน
เหมาะสม รองรับความ ด้านเทคโนโลยี
ระบบงานด้าน
ต้องการการใช้งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
เว็บไซต์ของเทศบาลมี
สารสนเทศและการ
สื่อสารภายในองค์กร
ความทันสมัยเป็นปัจจุบนั
สื่อสารภายในองค์กร
และมีประสิทธิภาพ

แบบ ผ.01

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ร้อยละ 80พัฒนา
ปรับปรุง
บารุงรักษา
ระบบงานด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

เทศบาลมีระบบ
เครือข่าย
อินเตอร์เนตที่มี
ความเร็ว

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด
งานประชาสัมพันธ์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ
5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
23 โครงการจัดทา
เพื่อเผยแพร่
จัดกิจกรรมเผยแพร่
20,000
20,000
20,000
20,000
รายงานผลการ
ประชาสัมพันธ์ผลการ ประชาสัมพันธ์และ
ดาเนินงานประจาปี ดาเนินงานของเทศบาล แถลงผลการดาเนินงาน
ของเทศบาลตาบล
ประจาปีของเทศบาล
จันจว้า
ตาบลจันจว้า

แบบ ผ.01

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ร้อยละ 80
เทศบาล จัดทา
รายงานผลการ
ดาเนินงานประจาปี

ประชาชนรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารการ
ดาเนินงานของ
เทศบาล

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด
งานประชาสัมพันธ์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ
5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
24 โครงการใส่ใจงาน
เพื่อปรับปรุงบริหาร
ประชาสัมพันธ์หรือ
10,000
10,000
10,000
10,000
บริการทะเบียนราษฎร คุณภาพของงานบริการ อบรมให้ความรู้ความ
ให้มีประสิทธิภาพและ เข้าใจเกี่ยวกับงาน
เกิดผลในการปฏิบตั ิงาน ทะเบียนราษฎรให้แก่
ประชาชน
25 ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่น

เพื่อเป็นการจัดการ
เลือกตั้งท้องถิ่นให้
เป็นไปตาม พรบ.
เทศบาล

จัดทาแผนการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นตาม พรบ.
เทศบาลและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

1,000,000

1,000,000

1,000,000

แบบ ผ.01

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความพึง สานักปลัด
ประชาชนที่มารับ พอใจในการรับ
งานทะเบียนฯ
บริการได้ประโยชน์ บริการจากเทศบาล
ตาบลจันจว้า

1,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความรู้
ประชาชนที่มารับ ความกฎหมายการ
บริการได้ประโยชน์ เลือกตั้งท้องถิน่

สานักปลัด
งานทะเบียนฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ
5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
26 โครงการก่อสร้างห้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ก่อสร้างห้องเก็บพัสดุ
100,000
100,000
100,000
100,000 ร้อยละ80ของ
เก็บพัสดุ ห้อง
ในการปฏิบตั ิงาน
ห้องทางานของ
ประชาชนได้ไช้
ปฏิบตั ิงานของ
ราชการ และการ
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาษี
ประโยชน์
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาษี บริการประชาชน
และห้องรับรอง แบบ 2
และห้องรับรอง 2
ชั้น จานวน 1 หลัง
ชั้น
27 โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
สารวจและการใช้
กล้องสารวจ

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
การสารวจและการใช้
กล้องสารวจ

จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการสารวจและ
การใช้กล้องสารวจ

10,000

10,000

10,000

แบบ ผ.01

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพิ่มประสิทธิภาพใน กองคลัง
การปฏิบตั งิ านราชการ
และการบริการ
ประชาชน

10,000 ร้อยละ 80 ของ ผู้ปฏิบตั ิมีความรู้
ผู้เข้าร่วมอบรมได้ เกีย่ วกับการสารวจ
ประโยชน์
และการใช้กล้อง
สารวจ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ
5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
28 โครงการอบรมให้
เพื่อให้ความรู้ความ
จัดอบรมให้ความรู้
10,000
10,000
10,000
10,000
ความรู้เกี่ยวกับ
เข้าใจด้านกฏหมาย
เกี่ยวกับกฏหมายและ
กฏหมายและ พ.ร.บ. ควบคุมอาคารให้กับ
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
ควบคุมอาคาร
ผู้ปฏิบตั ิงาน
29 โครงการอบรม
ตัวแทนหมู่บา้ นเพื่อ
ร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจ
การจ้างและควบคุม
งาน

เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ในการ
ตรวจรับงานจ้างและ
ควบคุม

จัดกิจกรรมอบรม
ตัวแทนหมู่บา้ นเพื่อร่วม
เป็นคณะกรรมการตรวจ
การจ้างและควบคุมงาน

10,000

10,000

10,000

แบบ ผ.01

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ 80 ของ ผู้ปฏิบตั งิ านมีความรู้ กองช่าง
ผู้เข้าร่วมอบรมได้ เกีย่ วกับกฏหมายและ
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
ประโยชน์

10,000 ร้อยละ 80 ของ ชุมชนเกิดความ
กองช่าง
ผู้เข้าร่วมอบรมได้ โปร่งใสในการตรวจ
ประโยชน์
งานจ้างและควบคุม
งาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ
5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30 โครงการปรับปรุง
เพื่อรองรับการบริการ ปรับปรุงสถานที่ทางาน
50,000
50,000
50,000
50,000
สถานที่ทางาน และ ประชาชนให้มี
และปรับปรุงภูมิทศั น์
ปรับปรุงภูมิทศั น์
ประสิทธิภาพสูงสุด
บริเวณสานักงาน
บริเวณสานักงาน
เทศบาลตาบลจันจว้า
เทศบาลตาบลจันจว้า

แบบ ผ.01

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ร้อยละ 80 ได้
ปรับปรุงสถานที่
ทางาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความพึง กองช่าง
พอใจในบริการที่
ได้รับจากเทศบาล
ตาบลจันจว้า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ
5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อให้บริการกับ
31 โครงการปรับปรุง
ปรับปรุงศูนย์ซ่อมสร้าง
100,000
ประชาชนในพื้นที่ดา้ น
ศูนย์ซ่อมสร้าง
เทศบาลตาบลจันจว้า
เทศบาลตาบลจันจว้า การซ่อมบารุง
(Fix It Center)
เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์
(Fix It Center)
การเกษตร และงานด้าน
โครงสร้างพื้นฐานของ
เทศบาลฯ

แบบ ผ.01

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ไช้
ประโยชน์

ปฏิบตั ิงานราชการ
และการบริการ
ประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ
5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
32 โครงการปรับปรุง
เพื่อบารุงรักษา
ปรับปรุงอาคารโรงเก็บ
100,000
อาคารโรงเก็บพัสดุ เครื่องจักรกลของ
พัสดุบริเวณ
บริเวณ
เทศบาลตาบลจันจว้า สวนสาธารณะหนอง
สวนสาธารณะหนอง
มโนราห์
มโนราห์
33 โครงการฝึกอบรม
ช่างชุมชน ด้านงาน
ไฟฟ้า และการโยธา

เพื่อส่งเสริมให้มีช่าง
มีตัวแทนช่างของแต่ละ
ชุมชนในการปฏิบตั ิงาน ชุมชนในการปฏิบตั ิงาน
ร่วมกับเทศบาล

20,000

20,000

20,000

20,000

แบบ ผ.01

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ไช้
ประโยชน์

ปฏิบตั ิงานราชการ
และการบริการ
ประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ร้อยละ80ของ
มีตัวแทนช่างของแต่ กองช่าง
ผู้เข้าร่วมอบรมได้ ละชุมชนในการ
ประโยชน์
ปฏิบตั ิงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ
5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
34 โครงการจัดทาระบบ เพือเพิ่มประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการที่ดี
20,000
สารสนเทศเพื่อการ ในการทางานและการ และมีประสิทธิภาพ
บริหารงานช่าง
บริหารภายในกองช่าง
เทศบาลตาบลจันจว้า

35 โครงการปรับปรุงต่อ เพื่อมีสถานที่ปฏิบตั ิงาน ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
เติมอาคารสานักงาน ในการให้บริการ
สานักงานกองช่าง
กองช่างเทศบาล
ประชาชน
เทศบาลตาบลจันจว้า
ตาบลจันจว้า

-

-

100,000

แบบ ผ.01

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ80จัดทา
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการ
บริหารงานช่าง

มีการบริหารจัดการ กองช่าง
ที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ

- ร้อยละ80ของ
พนักงานกองช่าง
ได้ประโยชน์

มีสถานที่ปฏิบตั ิงาน กองช่าง
ในการให้บริการ
ประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ
5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
36 โครงการก่อสร้าง
เพื่อใช้เป็นลาน
ก่อสร้างลาน
100,000
- ร้อยละ80ของ
ลานอเนกประสงค์ ประกอบกิจกรรมต่างๆ อเนกประสงค์บริเวณ
ประชาชนได้
บริเวณเทศบาล
ของเทศบาล
เทศบาลตาบลจันจว้า
ประโยชน์
ตาบลจันจว้า

แบบ ผ.01

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ราษฎรมีคุณภาพ
กองช่าง
ชีวติ ที่ดีและสามารถ
สร้างรายได้เพิ่มเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวติ
ให้ดีขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ
5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
37 โครงการจัดทาซุ้ม
เพื่อประชาสัมพันธ์
จัดทาซุ้มเฉลิมพระ
100,000
- ร้อยละ 80 ของ
ทางเข้าสานักงาน
องค์กร
เกียรติเทศบาลตาบล
ประชาชนได้รับ
เทศบาลและซุ้ม
จันจว้า
ประโยชน์
เฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลตาบลจันจว้า
38 โครงการก่อสร้างรั้ว เพื่อป้องกันทรัพย์สิน
ล้อมรอบสานักงาน ของหมู่บา้ นและความ
เทศบาลตาบลจันจว้า เป็นระเบียบเรียบร้อย

ก่อสร้างรั้วล้อมรอบ
สานักงานเทศบาลตาบล
จันจว้า

-

100,000

100,000

100,000

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อความสวยงาม
และเป็นสัดส่วน

กองช่าง

มีรั้วล้อมรอบ
สานักงานเทศบาล
ตาบลจันจว้า

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ
5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
39 โครงการปรับปรุงต่อ เพื่อให้กองการศึกษามี ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
100,000
- ร้อยละ80 ของ
เติมอาคารสานักงาน ที่ทางานเหมาะสมใน สานักงานกองการศึกษา
พนักงานกอง
กองการศึกษา
การบริหารงาน
การศึกษาได้ใช้
ประโยชน์
40 โครงการก่อสร้าง
บ้านพักครู

เพื่อให้ครูมีบา้ นพักและ ก่อสร้างบ้านพักครู
ใช้เป็นสถานที่รักษา
โรงเรียนเทศบาล 2
ทรัพย์สินของทางราชการ โรงเรียนเทศบาล 1

100,000

-

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
กองการศึกษามีที่
ทางานเหมาะสมใน
การบริหารงาน

ร้อยละ80ของครู- ครูและบุคลากร
บุคลากรได้บา้ นพัก ทางการศึกษามี
ครูไว้ใช้ประโยชน์ บ้านพักที่สะดวก

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา
กองช่าง

กองการศึกษา
กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ
5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
41 โครงการจัดทาแผ่น เพื่อจัดทาแผ่นพับ
จัดทาแผ่นพับ ป้าย
20,000
20,000
20,000
20,000
พับป้าย
ป้ายประชาสัมพันธ์การ ประชาสัมพันธ์การชาระ
ประชาสัมพันธ์การ ชาระภาษีเพื่อจูงใจ
ภาษีทกุ ประเภท
ชาระภาษีทกุ ประเภท ให้กับประชาชนผู้เสีย
ภาษีให้เสียภาษีตาม
กาหนดและเพิ่มมากขึ้น

แบบ ผ.01

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จัดเก็บภาษีได้มากขึ้น กองคลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ
5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
42 โครงการเพิ่ม
เพื่อให้เทศบาลมีรายได้ จัดกิจกรรมเพิ่ม
30,000
30,000
30,000
30,000
ประสิทธิภาพในการ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษี
ทุกปีและมีการจัดเก็บ จัดเก็บภาษีและพัฒนา
รายได้อย่างเป็นธรรม รายได้
ถูกต้องครบถ้วน
43 โครงการปรับปรุง
ข้อมูลในการจัดทา
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมี ดาเนินการปรับปรุง
ระบบที่แน่นอนและ
ข้อมูลในการจัดทาแผน
สามารถตรวจสอบได้ ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

100,000

100,000

100,000

แบบ ผ.01

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

จัดเก็บภาษีได้มากขึ้น กองคลัง

100,000 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

จัดเก็บภาษีได้อย่าง กองคลัง
ถูกต้อง แม่นยา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ
5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
44 โครงการจัดอบรม
เพื่อส่งเสริมให้กลุ่ม
จัดกิจกรรมฝึกอบรมการ
10,000
10,000
10,000
10,000
การจัดทาบัญชีให้
องค์กรอาชีพและ
จัดทาบัญชีให้แก่กลุ่ม
กลุ่มองค์กรอาชีพ
ประชาชนมีการจัดทา องค์กรอาชีพ, ผู้นา
และประชาชนทั่วไป ระบบบัญชีที่ถูกต้อง
ชุมชนและประชาชนที่
ตรวจสอบได้
สนใจ

แบบ ผ.01

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

กลุ่มองค์กรอาชีพ
และประชาชน
สามารถจัดทาบัญชี
ได้ถูกต้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองคลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ
5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
45 โครงการฝึกอบรมเพื่อ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ใน ฝึกอบรมสัมนา
20,000
20,000
20,000
20,000 ร้อยละ80ของ
เพิ่มศักยภาพการ
การปฏิบตั ิงานด้าน
ผู้ปฏิบตั ิงานด้านการเงิน
พนักงานที่เข้าร่วม
ปฏิบตั ิงานด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ การคลัง พัสดุ และ
อบรมได้รับ
การเงินการคลัง การ และงบประมาณด้วย งบประมาณด้วยระบบ
ประโยชน์
จัดทาระบบบัญชี
ระบบคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์(E-LAAS)
คอมพิวเตอร์(E-LAAS) (E-LAAS)

แบบ ผ.01

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
พนักงานเทศบาลมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบตั ิงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองคลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด้ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืนทีจ่ ังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาค้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์
สมบู
รณ์
6.2 แผนงานเคหะและชุ
มชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
1 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หนองหล่มบริเวณ
วัดทศพลญาณฯ บ้าน
ห้วยน้าราก หมู่ 4 ต้าบล
จันจว้า

เพือ่ พัฒนา
สภาพแวดล้อมภายใน
ชุมชนให้มีความ
สวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร้อยน่าอยู่

ด้าเนินการก้าจัด
วัชพืชหนองหล่ม
บริเวณวัดทศพลญาณ
ฯ บ้านห้วยน้าราก หมู่
4 ต้าบลจันจว้า

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)
หน่วยงาน
2561
2562
2563
2564
ผลทีค่ าดว่าจะ รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ได้รับ
50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ สภาพแวดล้อม
กองช่าง
ประชาชนได้ใช้ ภายในชุมชนให้มี
ประโยชน์
ความสวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
น่าอยู่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด้ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืนทีจ่ ังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาค้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์
สมบู
รณ์
6.2 แผนงานเคหะและชุ
มชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ทางเข้าวัดป่าหมาก
หน่อบ้านห้วยน้าราก หมู่
4,5,9 ต.จันจว้า

เพือ่ พัฒนา
สภาพแวดล้อมภายใน
ชุมชนให้มีความ
สวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร้อยน่าอยู่

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ทางเข้าวัดป่าหมาก
หน่อบ้านห้วยน้าราก
หมู่ 4,5,9 ต.จันจว้า

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)
หน่วยงาน
2561
2562
2563
2564
ผลทีค่ าดว่าจะ รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ได้รับ
50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ สภาพแวดล้อม
กองช่าง
ประชาชนได้ใช้ ภายในชุมชนมี
ประโยชน์
ความสวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
น่าอยู่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด้ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืนทีจ่ ังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาค้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์
สมบู
รณ์
6.2 แผนงานเคหะและชุ
มชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
3 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณเกาะกลาง
ถนนตังแต่บ้านหนองครก
หมู่ 6 ต.จันจว้าใต้
อ้าเภอแม่จัน เชื่อมถึง
บ้านป่าแดด หมู่ 4 ต้าบล
ป่าสัก อ้าเภอเชียงแสน

เพือ่ พัฒนา
สภาพแวดล้อมภายใน
ชุมชนให้มีความ
สวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร้อยน่าอยู่

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณเกาะกลางถนน
ตังแต่บ้านหนองครก
หมู่ 6 ต.จันจว้าใต้
อ้าเภอแม่จัน เชื่อม
ถึงบ้านป่าแดด หมู่ 4
ต้าบลป่าสัก อ้าเภอ
เชียงแสน

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)
หน่วยงาน
2561
2562
2563
2564
ผลทีค่ าดว่าจะ รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ได้รับ
100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ สภาพแวดล้อม
กองช่าง
ประชาชนได้ใช้ ภายในชุมชนให้มี
ประโยชน์
ความสวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
น่าอยู่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด้ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืนทีจ่ ังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาค้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์
สมบู
รณ์
6.2 แผนงานเคหะและชุ
มชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
4 โครงการปรับภูมิทัศน์
บริเวณล้าเหมือง บ้านสัน
ทางหลวง หมู่ 12 ต้าบล
จันจว้าใต้

เพือ่ พัฒนา
สภาพแวดล้อมภายใน
ชุมชนให้มีความ
สวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร้อยน่าอยู่

ปรับภูมิทัศน์บริเวณล้า
เหมือง บ้านสันทาง
หลวง หมู่ 12 ต้าบล
จันจว้าใต้

5 โครงการปรับปรุงภูมิ
เพือ่ อนุรักษ์แหล่งน้า ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ทัศน์และฟืน้ ฟูหนองเขียว ธรรมชาติและปรับภูมิ ฟืน้ ฟูหนองเขียว
ทัศน์หนองเขียวให้
เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)
หน่วยงาน
2561
2562
2563
2564
ผลทีค่ าดว่าจะ รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ได้รับ
100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ สภาพแวดล้อม
กองช่าง
ประชาชนได้ใช้ ภายในชุมชนให้มี
ประโยชน์
ความสวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
น่าอยู่
100,000

100,000

100,000

100,000 ร้อยละ 80 ของ อนุรักษ์แหล่งน้า กองช่าง
ประชาชนได้ใช้ ธรรมชาติและ
ประโยชน์
แหล่งท่องเทีย่ วใน
ท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด้ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืนทีจ่ ังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาค้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์
สมบู
รณ์
6.2 แผนงานเคหะและชุ
มชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
6 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณ
สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติฯ หนองมโนราห์

เพือ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติฯ
หนองมโนราห์

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติฯ
หนองมโนราห์

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)
หน่วยงาน
2561
2562
2563
2564
ผลทีค่ าดว่าจะ รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ได้รับ
10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ สวนสาธารณะฯ มี กองช่าง
ประชาชนได้ใช้ ความเรียบร้อย
ประโยชน์
สวยงาม พร้อม
ให้บริการแก่
ประชาชนใน
โอกาสต่างๆ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด้ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืนทีจ่ ังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาค้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์
สมบู
รณ์
6.2 แผนงานเคหะและชุ
มชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
7 โครงการผลิตก๊าซชีวภาพ เพือ่ ลดมลภาวะทีเ่ ป็น
ส้าหรับใช้ในครัวเรือน
พิษและลดโลกร้อน
และมีครัวเรือน
ต้นแบบในการผลิต
ก๊าซชีวภาพ

อบรมประชานชนใน
เขตเทศบาลให้เป็น
ต้นแบบครัวเรือนใน
การผลิตก๊าซชีวภาพ
อย่างน้อย 5 แห่ง

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)
หน่วยงาน
2561
2562
2563
2564
ผลทีค่ าดว่าจะ รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ได้รับ
10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ ได้หมู่บ้านต้นแบบ กองสาธารณสุข
ประชาชนได้ใช้ ในการผลิตก๊าซ
ประโยชน์
ชีวภาพใน
ครัวเรือนและลด
ปริมาณก๊าซพิษใน
เขตเทศบาลต้าบล
จันจว้า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด้ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืนทีจ่ ังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาค้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์
สมบู
รณ์
6.2 แผนงานเคหะและชุ
มชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
8 โครงการปรับปรุงภูมิ
เพือ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อ
ทัศน์บ่อบ้าบัดน้าเสียและ บริเวณบ่อบ้าบัดน้า บ้าบัดน้าเสียและศูนย์
ศูนย์ออกก้าลังกาย
เสียและศูนย์ออก
ออกก้าลังกาย
ก้าลังกายให้เป็น
สถานทีพ่ ักผ่อนหย่อน
ใจ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)
หน่วยงาน
2561
2562
2563
2564
ผลทีค่ าดว่าจะ รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ได้รับ
50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ สามารถบ้าบัดน้า กองสาธารณสุข
ประชาชนได้ใช้ เสียได้อย่างมี
ประโยชน์
ประสิทธิภาพ
ประชาชนมีสถาน
ทีพักผ่อนหย่อนใจ
หรือเป็นสถานที่
ออกก้าลังกายได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด้ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืนทีจ่ ังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาค้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์
สมบู
รณ์
6.2 แผนงานเคหะและชุ
มชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)
หน่วยงาน
2561
2562
2563
2564
ผลทีค่ าดว่าจะ รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ได้รับ
100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ขยะมูลฝอยใน
กองสาธารณสุข
ประชาชนได้ใช้ พืนทีไ่ ด้รับการ
ประโยชน์
ก้าจัดอย่างถูก
หลักสุขาภิบาล

9 โครงการก่อสร้างบ่อฝัง เพือ่ ให้มีบ่อฝังกลบ
กลบขยะมูลฝอยแบบถูก ขยะมูลฝอยถูกต้อง
หลักสุขาภิบาล
ตามหลักสุขาภิบาล

ก่อสร้างบ่อฝังกลบ
ขยะมูลฝอยบ่อขยะ
ของเทศบาลต้าบล
จันจว้า

10 โครงการปลูกต้นไม้
เพือ่ ป้องกันทัศนะ
บริเวณบ่อฝังกลบขยะมูล อุจาดและเพิม่ พืนทีส่ ี
ฝอยของเทศบาล
เขียว

ปลูกต้นไม้บริเวณบ่อ
ฝังกลบขยะมูลฝอยของ
เทศบาล

30,000

30,000

30,000

30,000 ร้อยละ 80 ของ มีพนที
ื เ่ ขียวเพิม่ ขึน กองสาธารณสุข
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

11 โครงการปรับปรุงระบบ
บ้าบัดน้าเสียเทศบาล
ต้าบลจันจว้า

ปรับปรุงระบบบ้าบัด
น้าเสียเทศบาลต้าบล
จันจว้า

30,000

30,000

30,000

30,000 ร้อยละ 80 ของ สามารถบ้าบัดน้า กองสาธารณสุข
ประชาชนได้ใช้ เสียได้อย่างมี
ประโยชน์
ประสิทธิภาพ

เพือ่ ปรับปรุงระบบ
บ้าบัดน้าเสียแบบบึง
ประดิษฐ์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด้ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืนทีจ่ ังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาค้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์
สมบู
รณ์
6.2 แผนงานเคหะและชุ
มชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
12 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยการมีส่วน
ร่วมของเครือข่ายชุมชน
แบบบูรณาการ

เพือ่ ลดปริมาณขยะมูล
ฝอยและบูรณาการ
จัดการขยะมูลฝอยให้
เกิดความยั่งยืน

การจัดการขยะมูลฝอย
โดยการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายชุมชนแบบ
บูรณาการ ทังหมด 23
หมู่บ้าน

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)
หน่วยงาน
2561
2562
2563
2564
ผลทีค่ าดว่าจะ รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ได้รับ
10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ ปริมาณขยะมูล กองสาธารณสุข
ประชาชนได้ใช้ ฝอยลดลง และ
ประโยชน์
ประชาชนมีรายได้
เพิม่ ขึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด้ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืนทีจ่ ังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาค้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์
สมบู
รณ์
6.2 แผนงานเคหะและชุ
มชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
13 โครงการจัดการขยะโดย เพือ่ อบรมให้ความรู้
การมีส่วนร่วมของชุมชน แก่ประชาชนในการ
จัดการขยะในชุมชน

14 โครงการก่อสร้างระบบ
บ้าบัดสิ่งปฏิกูล

หมู่บ้านน้าร่องในการ
จัดการขยะ จ้านวน 6
หมู่บ้าน

เพือ่ ให้ระบบก้าจัดสิ่ง ก่อสร้างระบบบ้าบัด
ปฏิกูลอย่างถูกต้อง สิ่งปฏิกูลของเทศบาล
ตามหลักสุขาภิบาล ต้าบลจันจว้า

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)
หน่วยงาน
2561
2562
2563
2564
ผลทีค่ าดว่าจะ รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ได้รับ
100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ปริมาณขยะมูล กองสาธารณสุขฯ
ประชาชนได้ใช้ ฝอยในเขต
ประโยชน์
เทศบาลลดลง
และมีชุมชน
ต้นแบบในการ
จัดการขยะมูลฝอย
เพิม่ ขึน
-

-

100,000

100,000 ร้อยละ 80 ของ สิ่งปฏิกูลได้รับการ กองสาธารณสุข/
ประชาชนทัว่ ไป ก้าจัดอย่างถูก
กองช่าง
ได้ประโยชน์
หลักสุขาภิบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด้ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในเขตพืนทีจ่ ังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาค้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์
สมบู
รณ์
6.2 แผนงานเคหะและชุ
มชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
15 โครงการปรับปรุงภูมิ
เพือ่ พัฒนาระบบ
ทัศน์ถนนรอบเวียงหนอง คมนาคมให้มีความ
หล่ม
สะดวก

ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน
รอบเวียงหนองหล่ม

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)
หน่วยงาน
2561
2562
2563
2564
ผลทีค่ าดว่าจะ รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ได้รับ
- 100,000
- ร้อยละ 80 ของ สภาพแวดล้อม
กองช่าง
ประชาชนทัว่ ไป บริเวณเวียงหนอง
ได้ประโยชน์
หล่มมีความ
สวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
น่าอยู่

ส่วนที่ 4
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีสู่การปฏิบัติ

********************************************
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่
1

2

3

4

ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

หน่วยงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจตาม
การเศรษฐกิจ
-แผนงานอุตสาหกรรม -กองช่าง
สานักปลัด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
และโยธา
-สานักปลัด
พอเพียง
-งานการเกษตร
การพัฒนาการศึกษาและ
บริการชุมชนและสังคม -การศึกษา
กองการศึกษา สานักปลัด
ทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน
-การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ บริหารทั่วไป
-แผนงานรักษาความ -สานักปลัด
-สานักปลัด
สังคมเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่
สงบภายใน
-กองสาธารณสุข
-แผนงานสาธารณสุข -กองสาธารณสุข -กองช่าง
บริการชุมชนและสังคม -แผนงานสังคม
-สานักปลัด
สงเคราะห์
-แผนงานสร้างความ -สานักปลัด
เข้มแข็งของชุมชน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเศรษฐกิจ
-แผนงานอุตสาหกรรม -กองช่าง
-สานักปลัด
ระบบสาธารณูปโภคและ
และโยธา
-กองสาธารณสุข
สาธารณูปการ
-แผนงานพาณิชย์
-กองประปา
-กองช่าง
บริการชุมชนและสังคม -แผนงานเคหะและ
-สานักปลัด
ชุมชน

5 การพัฒนาการเมืองและการ บริหารทั่วไป
บริหารจัดการองค์กรแบบ
บูรณาการ

-แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

สานักปลัด

6 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์
สมบูรณ์

-แผนงานการเกษตร
-แผนงานเคหะและ
ชุมชน

-สานักปลัด
-กองช่าง

การเศรษฐกิจ

-กองช่าง
-กองคลัง
-สานักปลัด
-กองการศึกษา
-กองการประปา
-กองสาธารณสุข
-สานักปลัด
-กองสาธารณสุข
-กองช่าง

ส่วนที่ 5
การติดตามและประเมินผล
*********************
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) เป็น
แบบที่กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดําเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
ประเด็นการพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
3.4 วิสัยทัศน์
3.5 กลยุทธ์
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
3.10 ผลผลิต/โครงการ
รวมคะแนน

คะแนน
20
15
65
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการ
พิจารณา
1.ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตําบลลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ํา ลักษณะของไม้/
ป่าไม้ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตัง้ ฯลฯ
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้งฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร และ
ช่วงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา
สาธารณสุขอาชญากรรมยาเสพติดการสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยวอุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา)
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การ
นับถือศาสนา ประเพณีและงานประจําปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้า
พื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ํา ป่าไม้
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(8) การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ
(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา
สําหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
20
(3)

(2)

(2)
(2)
(2)

(2)

(2)
(2)
(3)

ประเด็นการ
พิจารณา
2 . การ
วิเคราะห์
สภาวการณ์
และศักยภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการ
บังคับใช้สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษาสาธารณสุขความยากจน
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติดเทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นต้น
(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคมการพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOTAnalysis ที่อาจส่งผล
ต่อการดาเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) WWeakness (จุดอ่อน)
O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค)
(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนําเสนอ
ปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา
หรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกําหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา
(8) สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้ง
งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณการประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิง
คุณภาพ
(9) ผลที่ได้รับจากการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560เช่น ผลที่
ได้รับ/ผลที่สําคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผ่านมาและ
แนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
15
(2)

(1)
(2)

(2)

(2)
(2)

(2)

(1)

(1)

ประเด็นการ
พิจารณา
3. ยุทธศาสตร์
3.1 ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3.2 ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและThailand 4.0
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปL และ Thailand 4.0
3.4 วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น
3.5 กลยุทธ์
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทําตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
3.6 เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
ของแต่ละ
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
ประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทาง ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
ยุทธศาสตร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนําไปสู่ผลสําเร็จ
(Positioning) ทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตกําหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืน
ทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน
นําไปสู่การจัดทําโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุ
แผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว
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(5)

(5)

(5)

(5)

ประเด็นการ
พิจารณา
3.9 ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม
3.10 ผลผลิต/
โครงการ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นําไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรือ
อันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกันเป็นต้น เพื่อนําไปสู่การจัดทําโครงการเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน
รวมคะแนน

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
(5)

(5)

100

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
ประเด็นการพิจารณา
คะแนน
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่า จะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

10
10
10
10
60
(5)
(5)
(5)

รวมคะแนน

100

(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การ เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กร
พัฒนา
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT
Analysis/Demand (DemandAnalysis)/Global
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์(ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
2. การประเมินผลการนํา 1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนํามาใช้วัดผลในเชิง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปริมาณเช่น การวัดจํานวโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จํานวน
ที่ดําเนินการจริงตามที่ได้กําหนดไว้เท่าไหร่ จํานวนที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้มีจํานวนเท่าไหร่สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอํานาจ
หน้าที่ที่ได้กําหนดไว้ 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ
(Impact) โครงการที่ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative
3. การประเมินผลการนํา 1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปีไป
การนําเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอํานาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุครุภัณฑ์ การ
ดําเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ
(Impact) โครงการที่ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)

10

10

10

ประเด็นการพิจารณา
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4. แผนงานและยุทธศาสตร์ 1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
การพัฒนา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่างๆ จนนําไปสู่การจัดทําโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้
SWOT Analysis/Demand(Demand
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่
ติดต่อกัน2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาควายากจน หลักประชารัฐ และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) (Local
Sufficiency Economy Plan : LSEP)
5. โครงการพัฒนา
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
ประกอบด้วย
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดําเนินการเพื่อให้
โครงการ
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่กําหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
5.2 กําหนดวัตถุประสงค์ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
สอดคล้องกับโครงการ
กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของ สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้
โครงการ) มีความชัดเจน
หมายต้องชัดเจน สามารถระบุจํานวนเท่าไรกลุ่มเป้าหมายคือ
นําไปสู่การตั้งงบประมาณ อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดําเนินงาน และ
ได้ถูกต้อง
ระยะเวลาดําเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทําที่ไหน
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่า
ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
5.4 โครงการมีความ
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
สอดคล้องกับแผน
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

คะแนนเต็ม
10

(5)

(5)

(5)

(5)

คะแนนที่ได้

ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนนเต็ม

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา(3) ยึด
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(4) ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579
(5) ยึดหลักการนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง
ใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว
ภายใต้แนวทางการพัฒนา(1) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง(2)
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
(3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม(4)การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economyหรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทําน้อย ได้มากเช่น (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3)
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการ
มากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
เกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กําหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กําหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน
เป็นโครงการที่ดําเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดําเนินการเองหรือร่วมดําเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง

(5)

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ
Thailand 4.0

5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้

(5)

(5)

(5)

คะแนนที่ได้

หลักประชารัฐ

ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ํา (LSEP)
5.9 งบประมาณ มีความ
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคํานึงถึงหลักสําคัญ 5
สอดคล้องกับเป้าหมาย
ประการในการจัดทําโครงการได้แก่
(ผลผลิต
(1) ความประหยัด (Economy)
ของโครงการ)
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
(4)ความยุติธรรม(Equity)
(5) ความโปร่งใส (Transparency)
5.10 มีการประมาณการ
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
ราคาถูกต้องตามหลัก
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง
วิธีการงบประมาณ
ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกําหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า
หรือไม่ต่ํากว่าร้อยละหาของการนําไปตั้งงบประมาณรายจ่าย
ในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ
เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ
5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance
(KPI)และสอดคล้องกับ
Indicator : KPI)ที่ สามารถวัดได้(measurable) ใช้บอก
วัตถุประสงค์และผลที่คาด ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
ว่าจะไดรับ
(efficiency) ได้ เช่น การกําหนดความพึงพอใจการกําหนด
ร้อยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่
ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดําเนินการตาม
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้การได้ผล
หรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคํานึงถึง
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดําเนินงานตามโครงการ
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได้
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการดําเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้
รวมคะแนน

(5)

(5)

(5)

(5)

100

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
เทศบาลตําบลจันจว้า ใช้การติดตามและประเมินผลโครงการโดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตามข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 กําหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปีและ ขอ 29 (3) กําหนดว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ จาก
2.1 ใช้แบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ
(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ
Kaplan & Norton
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ
ProblemSolving Method
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ
(11) แบบอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม
ข้อ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้
2.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา(Time)
เป็นไปตามที่กําหนดไว้หรือไม่
2.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร

2.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs)
2.5 ผลกระทบ (Impact)

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูล ต่างๆ จาก
3.1.1 ใช้แบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ
(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ
Kaplan & Norton
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ
ProblemSolving Method
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ
(11) แบบอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม
ข้อ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้
3.1.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา
(Time) เป็นไปตามที่กําหนดไว้หรือไม่
3.1.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร
3.1.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs)
3.1.5 ผลกระทบ (Impact)
ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลที่เกิดจากคําถาม เช่น ใครเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
จัดทํายุทธศาสตร์ ผู้เข้าร่วมมีกี่คน กี่กลุ่ม มีที่มาอย่างไร ผลลัพธ์ในเชิงปริมาณ ที่ได้เป็นแบบตัวเลข สถิติต่างๆ
ข้อมูลเชิงปริมาณ จึงเป็นข้อมูลที่แสดงจํานวน เช่น จํานวนคนร่วมกิจกรรมแยกตามเพศ จํานวนกิจกรรมที่ถูกระบุ
ว่าเป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี เป็นต้น
ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมของเรื่องนั้น ๆ เช่น หมู่บ้านนี้มีความเจริญมี
ความเป็นเมืองหรือชนบทมากน้อยเพียงใดจากการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนานี้ หมู่บ้าน มีปัญหาอะไรบ้าง ผล

ของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์แต่ละด้านหมู่บ้าน เป็นอย่างไร ผลของคนเป็นอย่างไร ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็น
ข้อมูลที่อธิบายปรากฏการณ์ในพื้นที่ในลักษณะอย่างลึกซึ้ง เป็นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงความเป็นเหตุ
เป็นผลของยุทธศาสตร์ ผลของเชิงคุณภาพจึงเป็นเรื่องของความพึงพอใจของประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน หรือผู้มี
ส่วนได้เสียทั้งหมด

4.ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
4.1 ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
การติดตามและประเมินผลมีความจําเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นทั้งใน
ระดับหมู่บ้าน/ตําบล และอาจรวมถึงอําเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่าหมู่บ้าน/ตําบล/องค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ
ล้วนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสิ่งแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน
4.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัยหรือ
ข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย
สังคม การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดําเนินการและแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น
4.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการตรวจสอบ ประเมน และกรองปัจจัยหรือ
ข้อมูลจากสภาพภายในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นจะแสวงหาโอกาสการ
พัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดให้มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทําได้หลายแนวทาง เช่น
1) การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น ( Value-Chain Analysis) ห่วงโซ่แห่งคุณค่านี้
เป็นการเชื่อมโยงของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ที่สร้างคุณค่าด้านการพัฒนาหลามิติ
2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน ( Scanning Functional Resources) เป็นการ
วิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน ไม่ว่าจะเป็น
สํานักงานปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษาและกองการประปา
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาอําเภอ และแผนชุมชน ตลอดจนได้ตระหนักถึงการใช้จ่ายงประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนและองค์กรโดยรวมอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แยะยั่งยืน โดยให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ได้คํานึงถึงความคุ้มค่าของงบประมาณในแต่ละโครงการ เช่น
โครงการก่อสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่สําคัญ ไฟฟ้า ถนน น้ําประปา เป็นต้น และให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณใน
การพัฒนาและดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมให้ครอบคลุมและครบถ้วนทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ รวมทั้งให้มีการ

บูรณาการร่วมกันระหว่างผู้นําท้องถิ่นกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการดําเนินการโครงการฯ ดังกล่าว
ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตําบลพิจาณาคัด
กรองปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยจัดทําลําดับความสําคัญของโครงการที่จะบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี และควรให้สอดคล้องสมดุลกับงบประมาณของเทศบาล สามารถประเมินผลระดับความสําเร็จในการ
บรรลุเป้าหมายของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ผลจารการพัฒนา
1. การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและแหล่งน้ําเพื่อการบริโภค-อุปโภค และสิ่งแวดล้อม
เพื่อปรับปรุงพื้นที่ในเขตตําบลจันจว้าให้น่าอยู่ สวยงาม มีระเบียบ ปลอดภัย มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี ปราศจาก
มลภาวะ ประชาชนมีจิตสํานึกที่ดีในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เข้าใจตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อพื้นที่
สาธารณะ รณรงค์ให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อน
2. การส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างชุมชนกับชุมชน ชุมชน
กับสังคมภายนอก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม เป็นการจัดสวัสดิการสังคมให้
ครอบคลุมครบถ้วนกับทุกกลุ่มมีความเป็นธรรมและเสมอภาค ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนจัดระบบการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาระบบเศรษฐกิจให้เข้มแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของส่วนรวม
ส่งเสริมพัฒนาระบบประชาธิปไตย
3. การพัฒนาคน เด็ก เยาวชน คนชรา ผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีการ
ทํางานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการดํารงชีวิต มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ
ความจําเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มี
ศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

