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หลักการและเหตุผลในการแก้ไข การเพิ่มเติม  การเปลี่ยนแปลง  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

(พ.ศ.2561-2564)  ครั้งที่ 1 / 2560 

 

เทศบาลต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย  มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น 

ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีข้ึน  และได้มีการจัดท าและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม  2559 ไปแล้วนั้น 

เนื่องจากเทศบาลต าบลจันจว้า มีความจ าเป็นในการแก้ไข การเพ่ิมเติม  การเปลี่ยนแปลง 

โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลจันจว้า เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงกับสถานการณ์
ปัจจุบันตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ และเพ่ือเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน 
ทั้งนี้เพ่ือน าไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆตามระเบียบ
กฎหมายต่อไป 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2559  ก าหนดให้ท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพื่อเป็นแนว
ทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและ
ความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือ 

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ 

เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ 
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เทศบาลต าบลจันจว้า จึงได้แก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง โครงการเพื่อบรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 



 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลจันจว้า 
เร่ือง   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61– ๒๕64)  

แก้ไข/เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1 /2560) 
--------------------------------------------------- 

ตามท่ีเทศบาลต าบลจันจว้า ได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64) 
ฉบับแก้ไข/เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 โดยผ่านการประชาคมท้องถิ่นเทศบาลต าบลจันจว้า  และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลจันจว้า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลจันจว้า ครั้งที่ 2/2560  เมื่อวันที่  21  มิถุนายน 2560  นั้น 

 อาศัยอ านาจตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559  หมวด 3  ข้อ 17 (4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนั้น จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ ปี 
(พ.ศ.๒๕ 61 – ๒๕64) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560   โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  28  ตุลาคม  
2559  เป็นต้นไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  23  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕60 
 
 
   

 
(นายบรรจง   ยางยืน) 

นายกเทศมนตรีต าบลจันจว้า 
 

 



แบบ ผ.01

เปา้หมาย  ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564   (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการพฒันาและปรับปรุง

ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบล

เพื่อปรับปรุงศูนย์ฯ
เปน็แหล่งใหค้วามรู้
และประสานงาน
เกษตร

ปรับปรุงศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบล จ านวน 1 
แหง่

      30,000  ร้อยละ80ของ
เกษตรกรพงึ
พอใจ

มีศูนย์ฯเปน็แหล่ง
ใหค้วามรู้และ
ประสานงาน
เกษตร

ส านักปลัด      
 งานส่งเสริม
การเกษตร

2 โครงการส่งเสริมการผลิต
และการใช้สารชีวภณัฑ์
ปอ้งกันและก าจัดศัตรูพชื

เพื่อใหค้วามรู้การใช้
สารชีวภาพแทนเคมี

ใหค้วามรู้การผลิตและการ
ใช้สารชีวภณัฑ์ใหก้ับ
เกษตรกรและประชาชน
ทั่วไปที่สนใจ  จ านวน 60 
ราย

      10,000       10,000       10,000     10,000  ร้อยละ80
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้เพิ่มขึ้น

เกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป
ที่สนใจมีความรู้
การใช้สารชีวภาพ

ส านักปลัด      
 งานส่งเสริม
การเกษตร

3 โครงการส่งเสริมการจัดต้ัง
และสนับสนุนการด าเนินงาน
กลุ่มเยาวชนเกษตรกร

เพื่อใหค้วามรู้ด้าน
การเกษตรและจัดต้ัง
กลุ่มยุวเกษตรกร

ส่งเสริมการจัดต้ังกลุ่ม
เกษตรกรเยาวชน จ านวน
 60 คน

      10,000       10,000       10,000     10,000  ร้อยละ80
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้เพิ่มขึ้น

เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป
ที่สนใจมีกลุ่มใน
การด าเนินงาน
ด้านการเกษตร

ส านักปลัด      
 งานส่งเสริม
การเกษตร

1.1 แผนงานการเกษตร
 งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแมจ่ัน  จังหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวถิีการผลิตการเกษตร
ยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS   และ  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่  2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว



แบบ ผ.01

เปา้หมาย  ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564   (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1.1 แผนงานการเกษตร
 งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแมจ่ัน  จังหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวถิีการผลิตการเกษตร
ยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS   และ  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่  2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

4 ปรับปรุงหอ้งปฏบิติังาน
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
เทศบาลต าบลจันจวา้

เพื่อปรับปรุง
ศูนย์บริการฯ เปน็
แหล่งใหค้วามรู้และ
ประสานงานเกษตร

ปรับปรุงหอ้งปฏบิติังาน
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
เทศบาลต าบลจันจวา้

      50,000       50,000       50,000     50,000 ร้อยละ80ของ
เกษตรกรมี
หอ้งปฏบิติังาน

มีศูนย์บริการฯ 
เปน็แหล่งให้
ความรู้และ
ประสานงาน
เกษตร

ส านักปลัด   
งานส่งเสริม
การเกษตร



แบบ ผ.01

เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 จะได้รบั รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
1 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้้า

เข้าอ่างเก็บน้้าปางควาย 
บา้นปา่ถ่อน หมู่ 11 ต้าบล
จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน้้า  
ส้าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกันน้้าทว่มขังภายใน
พื้นที่

ก่อสร้างฝายกั้นน้้าเข้าอ่าง
เก็บน้้าปางควาย บา้นปา่
ถ่อน  หมู่   11  ต้าบลจันจ
วา้ใต้

     400,000             -               -               -    ร้อยละ80ของ
เกษตรกรมีน้้าใช้
อย่างพอเพยีง

เกษตรกรมีน้้าใช้
ในการเกษตร
อย่างพอเพยีง
และปอ้งกันน้้า
ทว่มขังภายใน
พื้นที่

กองช่าง

2 โครงการขุดอ่างเก็บน้้า
แก้มลิงล้าน้้าจัน (บริเวณ
หนองไคร้) บา้นหนองปึ๋ง 
หมู่ 5 ต้าบลจันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน้้า  
ส้าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกันน้้าทว่มขังภายใน
พื้นที่

ขุดอ่างเก็บน้้าแก้มลิงล้าน้้า
จัน (บริเวณหนองไคร้) 
บา้นหนองปึ๋ง หมู่ 5 ต้าบล
จันจวา้ใต้

     400,000             -               -               -    ร้อยละ80ของ
เกษตรกรมีน้้าใช้
อย่างพอเพยีง

เกษตรกรมีน้้าใช้
ในการเกษตร
อย่างพอเพยีง
และปอ้งกันน้้า
ทว่มขังภายใน
พื้นที่

กองช่าง

1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด     

(KPI)

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวถิีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั  
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS   และ  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั กลุ่มอาเซียน+6และ GMS            
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว1. ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง



แบบ   ผ.01

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบ

หลัก

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการปอ้งกันและแก้ไข

ปญัหาการต้ังครรภใ์นวยัรุ่น
เพื่อก าหนดแนวทางและ
ด าเนินการปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหาการต้ังครรภใ์นวยัรุ่น

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ปอ้งกันการต้ังครรภแ์ก่เด็ก
และเยาวชน

      20,000       20,000       20,000       20,000  ร้อยละ 80 
ของนักเรียน
ที่ต้ังครรภ์
ลดลง

จ านวน
นักเรียนที่
ต้ังครรภล์ดลง

กองการศึกษา

2 โครงการอบรมครู
ผู้ด าเนินการคัดกรองทาง
การศึกษา

เพื่อส่งเสริมความรู้และเพิ่ม
ทกัษะครูในการคัดกรองทาง
การศึกษา

จัดอบรมครูและบคุลากร
ทางการศึกษา

      20,000       20,000       20,000       20,000  ร้อยละ 80 
ของครูสังกัด 
อปท.ได้รับ
การฝึกอบรม

ครูและ
บคุลากร
ทางการศึกษา
มีความรู้และ
ทกัษะการคัด
กรองทาง
การศึกษา

กองการศึกษา

 งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

 ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่   4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน
2.1 แผนงานการศึกษา



แบบ   ผ.01

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบ

หลัก

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

 ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่   4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน
2.1 แผนงานการศึกษา

3 โครงการส่งเสริม
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ตามแนวศาสตร์แหง่พระราชา

เพื่อขับเคล่ือนกระบวนการ
เรียนรู้ศาสตร์แหง่พระราชา
น ามาเปน็แนวทางสู่การปฏบิติั
จริง

จัดกิจกรรมส่งเสริมใหแ้ก่ครู
และนักเรียนโรงเรียนสังกัด 
อปท.

      26,000       26,000       26,000       26,000  ร้อยละ 80 
ของนักเรียน
ได้รับความรู้
เกี่ยวกับ
ศาสตร์
พระราชา

น าความรู้ที่ได้
ไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั

กอง
การศึกษา    
   ร.ร. ท. 1
ร.ร. ท. 2     
  ศพด.ทต.
จันจวา้

4 โครงการส่งเสริม
กระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อขับเคล่ือนนวตักรรมตาม
นโยบายไทยแลน 4.0

เพื่อขับเคล่ือนกระบวนการ
เรียนรู้ไทยแลนด์ 4.0 น ามา
เปน็แนวทางสู่การปฏบิติัจริง
ทางการศึกษา

จัดกิจกรรมส่งเสริมใหแ้ก่ครู
และนักเรียนโรงเรียนสังกัด 
อปท.

      20,000       20,000       20,000       20,000  ร้อยละ 80 
ของนักเรียน
ได้รับความรู้
เกี่ยวกับไทย
แลนด์ 4.0

น าความรู้ที่ได้
ไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั

กอง
การศึกษา 
โรงเรียน ท. 1
โรงเรียน ท. 2
         
ศพด.ทต.
จันจวา้



แบบ   ผ.01

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบ

หลัก

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

 ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่   4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน
2.1 แผนงานการศึกษา

5 โครงการ Mini English 
Program

เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนภาษาต่างประเทศให้
มีประสิทธภิาพ

ด าเนินการพฒันานักเรียนใน
 ศพด.ทต.จันจวา้ จ านวน 12 
เดือนๆละ 20,000 บาท

     250,000      250,000      250,000      250,000  ร้อยละ 100 
ของนักเรียน
มี
ประสิทธภิาพ
การเรียน
เพิ่มขึ้น

การจัดการ
เรียนการสอน
ภาษาต่างประเท
ศมีประสิทธภิาพ

กอง
การศึกษา    
  ศพด.ทต.
จันจวา้

6 โครงการติดต้ังอินเตอร์เนต
ความเร็วสูงภายใน ศพด.ทต.
จันจวา้

เพื่อส่งเสริมการพฒันาทกัษะ
การใช้เทคโนโลยีในการเรียน
การสอน

ด าเนินการติดต้ังอินเตอร์และ
ใหน้ักเรียนและครูได้ใช้งาน

      20,000       20,000       20,000       20,000  ร้อยละ 80 
ของนักเรียน
มีทกัษะการ
ส่ือสารและ
การใช้
เทคโนโลยี

ศพด.มี
เทคโนโลยีที่
ทนัสมัยในการ
เรียนการสอน

กอง
การศึกษา    
  ศพด.ทต.
จันจวา้



แบบ   ผ.01

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบ

หลัก

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

 ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่   4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน
2.1 แผนงานการศึกษา

7 โครงการปรับปรุงหอ้งประชุม
 ศพด.ทต.จันจวา้

เพื่อใหม้ีหอ้งประชุมส าหรับจัด
กิจกรรมต่างๆภายในศูนย์ฯ

ปรับปรุงหอ้งประชุม จ านวน
 1 หอ้ง

     100,000  ร้อยละ 80 
ของบคุลากร
และ
ผู้ปกครองพงึ
พอใจ

นักเรียนและ
บคุลากรครูมี
หอ้งประชุม
ส าหรับจัด
กิจกรรมต่าง ๆ

กอง
การศึกษา    
  ศพด.ทต.
จันจวา้

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมร้ัว
โรงเรียน ท.1

เพื่อใหโ้รงเรียนมีร้ัวรอบขอบ
ชิดและมีความปลอดภยัต่อ
เด็กนักเรียนและทรัพย์สินของ
โรงเรียน

ต่อเติมร้ัวโรงเรียน ท.1 ใหม้ี
ความสูงมากขึ้น

     200,000  ร้อยละ80 
ของบคุลากร
และ
ผู้ปกครองพงึ
พอใจ

นักเรียนและ
บคุลากรครูมี
ความปลอดภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กอง
การศึกษา    
    โรงเรียน 
ท.1



แบบ   ผ.01

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบ

หลัก

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

 ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่   4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน
2.1 แผนงานการศึกษา

9 โครงการปรับปรุงหอ้งวทิย
ศาสตร์พร้อมวสัดุอุปกรณ์การ
เรียนการสอน

เพื่อใหน้ักเรียนมีหอ้ง
วทิยาศาสตร์พร้อมวสัดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอนที่
เหมาะสมทนัสมัย

ปรับปรุงหอ้งวทิยาศาสตร์
โรงเรียน ท.2 พร้อมวสัดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอน
ครบชุด

     100,000      100,000      100,000      100,000  ร้อยละ80 
ของบคุลากร
และ
ผู้ปกครองพงึ
พอใจ

นักเรียนมี
ความรู้และ
ทกัษะ
กระบวนการ
ทาง
วทิยาศาสตร์

กอง
การศึกษา    
    โรงเรียน 
ท.2

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ปา้ยชื่อและร้ัวโรงเรียน ท.2

เพื่อใหโ้รงเรียนมีร้ัวรอบขอบ
ชิดและมีความปลอดภยัต่อ
เด็กนักเรียนและทรัพย์สินของ
โรงเรียน

ปรับปรุงปา้ยชื่อและร้ัว
โรงเรียน ท.2 ใหม้ีความ
เหมาะสม

     310,000      310,000      310,000      310,000  ร้อยละ80 
ของบคุลากร
และ
ผู้ปกครองพงึ
พอใจ

นักเรียนและ
บคุลากรครูมี
ความปลอดภยั
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กอง
การศึกษา    
    โรงเรียน 
ท.2



แบบ   ผ.01

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบ

หลัก

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

 ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่   4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน
2.1 แผนงานการศึกษา

11 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ
การจัดท าส่ือนวตักรรมทาง
การศึกษานักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา

เพื่อพฒันาศักยภาพของ
บคุลากรทางการศึกษาในการ
ผลิตส่ือที่เหมาะสม

จัดฝึกอบรมบคุลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียน ท.2

      20,000       20,000       20,000       20,000  ร้อยละ80 
ของบคุลากร
เข้ารับการ
อบรม

บคุลากร
ทางการศึกษา
ของโรงเรียนมี
ศักยภาพสูงขึ้น

กอง
การศึกษา    
    โรงเรียน 
ท.2

12 โครงการเข้าค่าย English 
Camp

เพื่อพฒันาทกัษะด้าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นป.4-6

จัดนักเรียนเข้าค่ายฝึกการใช้
ภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นป.4-6 ของโรงเรียน ท.2

      20,000       20,000       20,000       20,000  ร้อยละ80 
ของนักเรียน
ร่วมกิจกรรม
เข้าค่าย

นักเรียนมี
ทกัษะ
ภาษาอังกฤษ
เปน็
มาตรฐานสากล

กอง
การศึกษา    
    โรงเรียน 
ท.2

13 โครงการส่งเสริมศักยภาพสู่
ความเปน็เลิศด้าน
ภาษาอังกฤษ

เพื่อพฒันาทกัษะด้าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียน

จัดนักเรียนเข้าค่ายฝึกการใช้
ภาษาอังกฤษของนักเรียน
โรงเรียน ท.2

     490,000      490,000      490,000      490,000  ร้อยละ80 
ของนักเรียน
ร่วมกิจกรรม
เข้าค่าย

นักเรียนมี
ทกัษะ
ภาษาอังกฤษ
เปน็
มาตรฐานสากล

กอง
การศึกษา    
    โรงเรียน 
ท.2



แบบ   ผ.01

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบ

หลัก

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

 ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่   4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน
2.1 แผนงานการศึกษา

14 โครงการเข้าค่ายกีฬาฟตุซอล
ภาคฤดูร้อน

เพื่อพฒันาทกัษะด้านกีฬาของ
นักเรียนและส่งเสริมการออก
ก าลังใช้เวลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน์

จัดกิจกรรมเข้าค่ายเพื่อการ
แข่งขันกีฬาฟตุซอลของ
นักเรียนโรงเรียน ท.2

      10,000       10,000       10,000       10,000  ร้อยละ80 
ของนักเรียน
ร่วมกิจกรรม
เข้าค่าย

นักเรียนมี
ทกัษะด้านกีฬา
เปน็
มาตรฐานสากล

กอง
การศึกษา    
    โรงเรียน 
ท.2

15 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน
 อาคารประกอบ  ปรับปรุง
โรงอาหาร และระบบ
สาธารณูปโภค  โรงเรียน
เทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 
2   ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลจันจวา้

เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน 
อาคารประกอบใหป้ลอดภยั
และเหมาะสมกับการจัดสภาพ
การรียนรู้และมีระบบ
สาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง

ปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ  ปรับปรุงโรงอาหาร
 และระบบสาธารณูปโภค  
โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียน
เทศบาล 2  ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลจันจวา้

     300,000      300,000      300,000      300,000  ร้อยละ 80 
นักเรียนได้
ประโยชน์

มีอาคารที่
ปลอดภยัใน
การจัดการ
เรียนการสอน
ของโรงเรียนมี
คุณภาพและมี
ระบบ
สาธารณูปโภค
อย่างทั่วถึง

กอง
การศึกษา    
 รร.ท. 1 ,
รร.ท.2
ศพด.ทต.
จันจวา้



แบบ   ผ.01

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบ

หลัก

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

 ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่   4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน
2.1 แผนงานการศึกษา

16 โครงการปรับปรุงที่ด่ืมน้ า
และที่แปรงฟนัเด็กนักเรียน

เพื่อปรับปรุงที่ด่ืมน้ าที่สะอาด
และมีที่แปรงฟนัเด็กนักเรียน
เพื่อสร้างสุขนิสัยการแปรงฟนั

ปรับปรุงที่ด่ืมน้ าและที่แปรง
ฟนัเด็กนักเรียน ร.ร.ท1 
ร.ร.ท.2 ศูนย์เด็กเล็ก

     100,000  ร้อยละ 80 
นักเรียนได้
ประโยชน์

มีที่ด่ืมน้ าทที่
สะอาดและที่
แปรงฟนัเด็ก
สร้างสุขนิสัย
การแปรงฟนั

กอง
การศึกษา    
    รร.ท. 1 ,
รร.ท.2
ศพด.ทต.
จันจวา้



แบบ ผ.01

เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 จะได้รบั รบัผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
1 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้้า

เข้าอ่างเก็บน้้าปางควาย 
บา้นปา่ถ่อน หมู่ 11 ต้าบล
จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน้้า  
ส้าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกันน้้าทว่มขังภายใน
พื้นที่

ก่อสร้างฝายกั้นน้้าเข้าอ่าง
เก็บน้้าปางควาย บา้นปา่
ถ่อน  หมู่   11  ต้าบลจันจ
วา้ใต้

     400,000             -               -               -    ร้อยละ80ของ
เกษตรกรมีน้้าใช้
อย่างพอเพยีง

เกษตรกรมีน้้าใช้
ในการเกษตร
อย่างพอเพยีง
และปอ้งกันน้้า
ทว่มขังภายใน
พื้นที่

กองช่าง

2 โครงการขุดอ่างเก็บน้้า
แก้มลิงล้าน้้าจัน (บริเวณ
หนองไคร้) บา้นหนองปึ๋ง 
หมู่ 5 ต้าบลจันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน้้า  
ส้าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกันน้้าทว่มขังภายใน
พื้นที่

ขุดอ่างเก็บน้้าแก้มลิงล้าน้้า
จัน (บริเวณหนองไคร้) 
บา้นหนองปึ๋ง หมู่ 5 ต้าบล
จันจวา้ใต้

     400,000             -               -               -    ร้อยละ80ของ
เกษตรกรมีน้้าใช้
อย่างพอเพยีง

เกษตรกรมีน้้าใช้
ในการเกษตร
อย่างพอเพยีง
และปอ้งกันน้้า
ทว่มขังภายใน
พื้นที่

กองช่าง

1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด     

(KPI)

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวถิีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั  
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS   และ  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั กลุ่มอาเซียน+6และ GMS            
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว1. ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง



แบบ  ผ.01

เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการวนัเฉลิมพระ

ชนมพรรษา
เพื่อใหป้ระชาชนได้ร่วม
แสดงความจงรักภกัดีต่อ
สถาบนัพระมหากษตัริย์

คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา
เทศบาล/ก านัน/ผญบ./
กลุ่มพลังมวลชน/
หน่วยงานราชการ/
นักเรียน/เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาลต าบลจันจวา้ 
จ านวน 200 คน

      50,000       50,000       50,000       50,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมี
ความพงึพอใจ

 ประชาชนได้ร่วม
แสดงความ
จงรักภกัดีต่อ
สถาบนั
พระมหากษตัริย์

กองการศึกษา

 งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

 ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวฒันธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ  
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน
2.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ



แบบ  ผ.01

เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

 ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวฒันธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ  
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน
2.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

2 โครงการวนัคล้ายวนัเฉลิม
พระชนพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัภมูิพลอดุลยเดช 
(วนัชาติและวนัพอ่
แหง่ชาติ)

เพื่อใหป้ระชาชนได้ร่วม
แสดงความจงรักภกัดีต่อ
สถาบนัพระมหากษตัริย์

คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา
เทศบาล/ก านัน/ผญบ./
กลุ่มพลังมวลชน/
หน่วยงานราชการ/
นักเรียน/เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาลต าบลจันจวา้ 
จ านวน 200 คน

      20,000       20,000       20,000       20,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมี
ความพงึพอใจ

 ประชาชนได้ร่วม
แสดงความ
จงรักภกัดีต่อ
สถาบนั
พระมหากษตัริย์

กองการศึกษา

3 โครงการส่งเสริมประเพณี
วฒันธรรมรดน้ าด าหวั
ผู้สูงอายุ

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
ประเพณีวฒันธรรมของ
ทอ้งถิ่น

จัดกิจกรรมรดน้ าด าหวั
ผู้สูงอายุและสืบสาน
วฒันธรรมทอ้งถิ่น

     250,000      250,000      250,000      250,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมี
ความพงึพอใจ

 ประชาชนทกุ
ภาคส่วนเกิด
จิตส านึกในการ
อนุรักษสื์บสาน
วฒันธรรม
ประเพณีทอ้งถิ่น

กองการศึกษา



แบบ  ผ.01

เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

 ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวฒันธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ  
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน
2.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

4 โครงการอนุรักษสื์บสาน
ประเพณีหล่อเทยีนพรรษา

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
ประเพณีวฒันธรรมและ
พระพทุธศาสนาของ
ทอ้งถิ่น

จัดกิจกรรมอนุรักษสื์บ
สานวฒันธรรมกิจกรรม
หล่อเทยีนพรรษา

      20,000       20,000       20,000       20,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมี
ความพงึพอใจ

 ประชาชนทกุ
ภาคส่วนเกิด
จิตส านึกในการ
อนุรักษสื์บสาน
วฒันธรรม
ประเพณีทอ้งถิ่น

กองการศึกษา

5 โครงการอนุรักษสื์บสาน
ประเพณีฮ้องขวญัข้าวสู่
ขวญัควาย

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
ประเพณีวฒันธรรมภมูิ
ปญัญาทอ้งถิ่น

จัดกิจกรรมอนุรักษสื์บ
สานวฒันธรรมประเพณี
ฮ้องขวญัข้าวสู่ขวญัควาย

      10,000       10,000       10,000       10,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมี
ความพงึพอใจ

 ประชาชนทกุ
ภาคส่วนเกิด
จิตส านึกในการ
อนุรักษสื์บสาน
วฒันธรรม
ประเพณีทอ้งถิ่น

กองการศึกษา



แบบ  ผ.01

เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

 ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวฒันธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ  
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน
2.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

6 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พฒันาทกัษะด้านดนตรี
พื้นเมืองในเด็กและเยาวชน

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและ
เยาวชนกล้าแสดงออก
และอนุรักษภ์มูิปญัญา
ทอ้งถิ่น

จัดฝึกอบรมและพฒันา
ทกัษะการเล่นดนตรี
พื้นเมืองใหเ้ด็กและ
เยาวชนที่สนใจ

      20,000       20,000       20,000       20,000  ร้อยละ80ของ
เด็กและเยาวชนที่
เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพงึพอใจ

 เด็กและเยาวชน
เกิดจิตส านึกใน
การอนุรักษภ์มูิ
ปญัญาทอ้งถิ่น

กองการศึกษา 
ร.ร. ท. 2



แบบ  ผ.01

เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

 ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวฒันธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ  
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน
2.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

7 โครงการเกี่ยวเนื่องพธิี
ถวายพระเพลิงพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัพระปรมินทร
มหาภมูินทรมหาภมูิพลอ
ดุลยเดช

เพื่อประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
 ใช้ในพระราชพธิถีวาย
พระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภมูิพลอดุล
เดชสืบเนื่องจากพระราช
พธิถีวายพระเพลิงพระ
บรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภมูิพลอ
ดุลยเดช 

พธิถีวายพระเพลิงพระ
บรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภมูิพล
อดุลเดชสืบเนื่องจากพระ
ราชพธิถีวายพระเพลิง
พระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภมูิพลอดุลย
เดช

      30,000  ร้อยละ100 ของ
ประชาชนเข้า
ร่วมพธิถีวายพระ
เพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั
พระปรมินทร
มหาภมูินทรมหา
ภมูิพลอดุลยเดช

เปน็พธิทีี่รัฐบาล
จัดขึ้นเพื่อแสดง
ถึงความ
จงรักภกัดีและ
แสดงอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร
มหาภมูิพล อดุลย
เดช โดยก าหนด
วนัพระราชพธิี
ระหวา่งวนัที่ 
25-29 ตุลาคม 
2560

กองการศึกษา



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการส่งเสริมแข่งขัน

กีฬาสหวทิยาเขตสุดถิ่น
ไทย (ร.ร.แม่จันวทิยาคม)

เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชน
และประชาชนทั่วไปเล่น
กีฬาและส่งเสริมการ
พฒันาด้านการแข่งขันกีฬา

แข่งขันกีฬาสหวทิยาเขต
สุดถิ่นไทย(อุดหนุน
โรงเรียนแม่จันวทิยาคม)

       5,000      5,000       5,000       5,000  ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน

เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปเล่น
กีฬาและส่งเสริม
การพัฒนาด้านการ
แข่งขันกีฬา

กองการศึกษา

 งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

 ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวฒันธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน
2.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ



แบบ  ผ.01

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับ

มอบหมายใหท้ าการฉีด
วคัซีนปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้

เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่     อสม.
, อาสาปศุสัตว์,เจ้าหน้าที่เทศบาล
ต าบลจันจว้า ให้เป็นผู้ได้รับ
มอบหมายในการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

 อสม., อาสาปศุสัตว,์
เจ้าหน้าที่ต าบลจันจวา้และ
ประชาชน 23 หมู่บา้น

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80ของ
ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
ในการฉีดวคัซีน
เพิ่มขึ้น

ในเขตเทศบาล
ต าบลจันจว้า มีผู้
ได้รับมอบหมาย
ท าหน้าที่ในการ
ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

กอง
สาธารณสุขฯ

2 โครงการสัตวป์ลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรคพษิ
สุนัขบา้

เพื่อปอ้งกันและควบคุมโรค
พษิสุนัขบา้ในเขตเทศบาล
ต าบลจันจวา้

จัดกิจกรรมการปอ้งกันโรค
พษิสุนัขบา้ ประชาชน 23 
หมู่บา้น     สุนัข/แมว 23 
หมู่บา้น

140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

ประชาชนได้รับ
บริการ
สาธารณสุข
ครบถ้วนและ
ทั่วถึงและมี
สุขภาพอนามัยดี

กอง
สาธารณสุขฯ  
กองทนุ

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด   (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     
3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อเปน็เมืองน่าอยู่



แบบ  ผ.01

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด   (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     
3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อเปน็เมืองน่าอยู่

3 โครงการก าจัดขยะ
ปรับปรุงส่ิงแวดล้อม
ปอ้งกันโรคไข้เลือดออก

เพื่อก าจัดแหล่งเพาะพนัธุ์
ลูกน้ ายุงลายด้วยความ
ร่วมมือของประชาชนในชุมชน

จัดกิจกรรมรณรงค์ก าจัด
แหล่งเพาะพนัธุลู์กน้ ายุงลาย
 ประชาชน 23 หมู่บา้น

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

ประชาชน
สุขภาพดีด้วย
การจัดการ
ส่ิงแวดล้อมใน
บา้นและอตัรา
ปว่ยด้วยโรค
ไข้เลือดออกใน
เขตเทศบาลลดลง

กอง
สาธารณสุขฯ  
กองทนุ

4 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏบิติัการการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ

เพื่อพฒันาศักยภาพผู้สูงอายุ
ใหม้ีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินชีวติอย่าง
เหมาะสม

จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ใหผู้้สูงอายุในเขตเทศบาล
ต าบลจันจวา้  จ านวน 100 
คน

      50,000       50,000       50,000       50,000  ร้อยละ80 
ของผู้เข้าร่วม
อบรมมีสุขภาพ
ดีขึ้น

ผู้สูงอายุได้น า
ความรู้ไปใช้ใน
การด าเนินชีวติ
อย่างเหมาะสม

สาธารณสุขฯ 
รพ.สต.   จันจ
วา้ใต้ กองทนุ 
สปสช.



แบบ  ผ.01

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด   (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     
3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อเปน็เมืองน่าอยู่

5 โครงการดูแลระยะยาว
ด้านสาธารณสุขส าหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาระพึ่งพงิ

เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพงิในเขตเทศบาลต าบล
จันจวา้

จัดกิจกรรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพงิ จ านวน 7 คน

      25,000       25,000       25,000       25,000  ร้อยะละ 80 
ของผู้สูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพงิมี
สุขภาพที่ดีขึ้น

ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพงิ
ได้รับการดูแล
อย่างเหมาะสม

สาธารณสุขฯ 
รพ.สต.   จันจ
วา้ใต้ กองทนุ 
สปสช.

6 โครงการส่งเสริมความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการ
อนุรักษท์รัพยากรน้ าใน
ชุมชน

เพื่อส่งเสริมความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการ
อนุรักษท์รัพยากรน้ าในชุมชน

ส่งเสริมความรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ าในชุมชน  23  
หมู่บา้น

10,000      10,000      10,000      10,000      ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
น้ าในชุมชน

ประชาชนได้มี
ความรู้เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ าใน
ชุมชนมากขึ้น

สาธารณสุขฯ 



แบบ  ผ.02

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการผ่าตัด-ท าหมัน

สุนัขและแมวในพื้นที่
จังหวดัเชียงราย

เพื่อลดจ านวนสุนขัและแมวที่
เปน็สัตว์พาหะของโรคพษิสุนขั
บา้ที่ไมม่เีจ้าของในพื้นที่จังหวัด
เชียงรายและเพื่อสร้างความ
มั่นใจต่อนกัทอ่งเที่ยวที่เข้ามา
เที่ยวตามสถานที่ส าคัญของ      
จ.เชียงรายมคีวามปลอดภยัจาก
โรคพสุินขับา้

ผ่าตัด-ท าหมันสุนัขและแมวที่
ไม่มีเจ้าของในพื้นที่จังหวดั
เชียงราย (อุดหนุนปศุสัตว์
จังหวดัเชียงราย)

5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ80 ของ
สุนัขและแมว
ได้รับการผ่าตัด
ท าหมัน

สุนขัและแมวที่ไมม่ี
เจ้าของในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย 
และจ านวนสัตว์
พาหะน าโรคพษิ
สุนขับา้ในพื้นที่
ลดลง

กองสาธารณสุขฯ

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด   (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     
3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อเปน็เมืองน่าอยู่



แบบ  ผ.01

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
แผ่นดินไหวการซ้อม
แผนรับแผ่นดินไหว

เพือ่ส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติตน
เมื่อเกิดแผ่นดินไหว

จัดฝึกอบรมผู้น า
ชุมชน,ประชาชน
ทัว่ไป,เยาวชน,
หน่วยงานราชการ,
เจ้าหน้าทีเ่ทศบาล
ต าบลจันจว้า

    10,000     10,000     10,000     10,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมี
ความรู้ด้าน
แผ่นดินไหว
เพิม่ขึ้น

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ปฏิบัติตนเมื่อ
เกิดแผ่นดินไหว

ส านักปลัด       
  งานป้องกันฯ

2 โครงการจัดกิจกรรม
และรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด

เพือ่ส่งเสริมการ
ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ภายในชุมชน

จัดกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์
ต่อต้านการใช้ยาเสพ
ติดในชุมชน

20,000    20,000    20,000    20,000     ร้อยละ 80  
ของประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ประโยชน์

ปัญหาการแพร่
ระบาดของยา
เสพติด ภายใน
เขตเทศบาล
ต าบล จันจว้า
ลดลง

ส านักปลัด       
  งานรักษา
ความสงบภายใน

3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด   (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

                          รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย :  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  :    ยุทธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยั  และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อเปน็เมืองน่าอยู่



แบบ  ผ.01

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด   (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

                          รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย :  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  :    ยุทธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยั  และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อเปน็เมืองน่าอยู่

3 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือน
ร้อนของประชาชนที่
เกิดจาก สาธารณภัย
ต่างๆ

เพือ่ส่งเสริมความรู้ใน
การช่วยเหลือ
เบือ้งต้นตาม
หลักเกณฑ์ แก่
ราษฎร์ผู้ประสบเหตุ
สาธารณภัยต่างๆ

ก านัน/ผู้ใหญ่ผู้บ้าน   
   น าชุมชน,,
ประชาชนทัว่ไป,
หน่วยงานราชการ,
เจ้าหน้าทีเ่ทศบาล
ต าบลจันจว้า

    10,000     10,000     10,000     10,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมมี
ความรู้เกี่ยวกับ
การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
ต่างๆเพิม่ขึ้น

ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมมี
ความรู้ในการ
ช่วยเหลือ
เบือ้งต้นตาม
หลักเกณฑ์ แก่
ราษฎร์ผู้ประสบ
เหตุสาธารณภัย
ต่างๆ

ส านักปลัด       
  งานป้องกันฯ



ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(แก้ไขใหม)่

เหตผุลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้นใหม่ หมู่ 1 
ต าบลจันจวา้

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้นใหม่ หมู่ 1
 ต าบลจันจวา้

1. เพื่อใหส้อดคล้องกับความ
เปน็จริงตามสภาพพื้นที่ที่มีการ
เปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 1การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว ้
100,000 บาท

1. ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 180.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือคิดเปน็พื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 720 ตารางเมตร

2.เพื่อใหส้อดคล้องกับลักษณะ
ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561 2. ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณใจ๋บ้าน 
ซอย 3.2 ถึง ซอย 5

3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายป ี  พ.ศ. 2561

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว ้
400,000 บาท

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี        
พ.ศ.2561

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวถิีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั  
 กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั กลุ่ม
อาเซียน+6 และGMS

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1



ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(แก้ไขใหม)่

เหตผุลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวถิีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั  
 กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั กลุ่ม
อาเซียน+6 และGMS

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการซ่อมแซมสุสานบา้นแม่ค าน้ าลัด หมู่ที่
 3 ต าบลจันจวา้

โครงการซ่อมแซมสุสานบา้นแม่ค าน้ าลัด 
หมู่ที่ 3 ต าบลจันจวา้

1. เพื่อใหส้อดคล้องกับความ
เปน็จริงตามสภาพพื้นที่ที่มีการ
เปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 1การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว ้
200,000 บาท

1. ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร
 สูง 3.00 เมตร

2.เพื่อใหส้อดคล้องกับลักษณะ
ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561 งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว ้
400,000 บาท

3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายป ี  พ.ศ. 2561

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี        
พ.ศ.2561

2



ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(แก้ไขใหม)่

เหตผุลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวถิีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั  
 กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั กลุ่ม
อาเซียน+6 และGMS

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้นปา่ถ่อน หมู่ 
11 ต าบลจันจวา้ใต้

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้นปา่ถ่อน 
หมู่ 11 ต าบลจันจวา้ใต้

1. เพื่อใหส้อดคล้องกับความ
เปน็จริงตามสภาพพื้นที่ที่มีการ
เปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 1การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว ้
100,000 บาท

1. ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 140.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือคิดเปน็พื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 520 ตารางเมตร

2.เพื่อใหส้อดคล้องกับลักษณะ
ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561 2. ก่อสร้างถนน คสล.  ซอย 1 3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายป ี  พ.ศ. 2561

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว ้
350,000 บาท

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี        
พ.ศ.2561

3



ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(แก้ไขใหม)่

เหตผุลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวถิีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั  
 กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั กลุ่ม
อาเซียน+6 และGMS

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
บา้นต้นยาง หมู่ 7 ต าบลจันจวา้

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต
 บา้นต้นยาง หมู่ 7 ต าบลจันจวา้

1. เพื่อใหส้อดคล้องกับความ
เปน็จริงตามสภาพพื้นที่ที่มีการ
เปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 1การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว ้
100,000 บาท

1. ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 220.00 
เมตร หนา 0.04 เมตร  หรือคิดเปน็พื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 880 ตารางเมตร

2.เพื่อใหส้อดคล้องกับลักษณะ
ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561 2. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 บริเวณจากสามแยก(ซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติฯ) ถึงตลาดชุมชนประจ าหมู่บ้าน

3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายป ี  พ.ศ. 2561

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว ้
500,000 บาท

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี        
พ.ศ.2561

4



ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(แก้ไขใหม)่

เหตผุลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวถิีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั  
 กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั กลุ่ม
อาเซียน+6 และGMS

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บา้น
สันนาหนองบวั หมู่ 10 ต าบลจันจวา้

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
บา้นสันนาหนองบวั หมู่ 10 ต าบลจันจวา้

1. เพื่อใหส้อดคล้องกับความ
เปน็จริงตามสภาพพื้นที่ที่มีการ
เปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 1การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว ้
100,000 บาท

1. ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร
 สูง 3.00 เมตร  หรือคิดเปน็พื้นที่ไม่น้อย
กวา่ 50.00 ตารางเมตร

2.เพื่อใหส้อดคล้องกับลักษณะ
ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561 2. บริเวณซอยมิตรสัมพีนธ์ 3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายป ี  พ.ศ. 2561

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว ้
400,000 บาท

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี        
พ.ศ.2561

5



ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(แก้ไขใหม)่

เหตผุลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวถิีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั  
 กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั กลุ่ม
อาเซียน+6 และGMS

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการก่อสร้างก าแพงกันดินบริเวณล าเหมือง
กลางบ้านป่าบงหลวง หมู่ 3 ต าบลจันจว้าใต้

โครงการก่อสร้างก าแพงกันดินขยายไหล่ทาง
บริเวณล าเหมืองกลางบ้านป่าบงหลวง หมู่ 3 
ต าบลจันจว้าใต้

1. เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
ตามสภาพพื้นที่ที่มีการเปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา

งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ต้ังไว้ 100,000 
บาท

1. ขนาดกว้าง1.25 เมตร ยาว 100.50 เมตร สูง 
0.30-1.50 เมตร

2.เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ
ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561 งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ต้ังไว้550,000
 บาท

3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายปี   พ.ศ. 2561

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี         พ.ศ.2561
12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าสักหลวง หมู่ 2 1. เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง

ตามสภาพพื้นที่ที่มีการเปล่ียนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา

งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ต้ังไว้ 100,000 
บาท

1. ขนาดกว้าง4.00 เมตร ยาว 225 เมตร หนา0.15
 เมตร จากประปาหนองเขียว-ปางควายป่าสักหลวง

2.เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ
ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561 งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ต้ังไว้500,000
 บาท

3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายปี   พ.ศ. 2561

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี         พ.ศ.2561
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ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(แก้ไขใหม)่

เหตผุลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวถิีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั  
 กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั กลุ่ม
อาเซียน+6 และGMS

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้นปา่สักหลวง 
หมู่ 1 ต าบลจันจวา้ใต้

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้นปา่สัก
หลวง หมู่ 1 ต าบลจันจวา้ใต้

1. เพื่อใหส้อดคล้องกับความ
เปน็จริงตามสภาพพื้นที่ที่มีการ
เปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 1การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว ้
100,000 บาท

1. ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร  หรือคิดเปน็พื้นที่ไม่น้อย
กวา่ 240 ตารางเมตร

2.เพื่อใหส้อดคล้องกับลักษณะ
ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561 2. ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณข้างบ้าน
นายชูศักด์ิ ถึง บ้านนางจุรีรัตน์

3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายป ี  พ.ศ. 2561

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว ้
150,000 บาท

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี        
พ.ศ.2561
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ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(แก้ไขใหม)่

เหตผุลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวถิีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั  
 กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั กลุ่ม
อาเซียน+6 และGMS

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนอง
ปึง๋ หมู่ 5 ต าบลจันจว้าใต้

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
หนองปึง๋ หมู่ 5 ต าบลจันจว้าใต้

1. เพื่อใหส้อดคล้องกับความ
เปน็จริงตามสภาพพื้นที่ที่มีการ
เปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 1การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว ้
100,000 บาท

1. ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 180.50 
เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือคิดเปน็พื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 722.00 ตารางเมตร

2.เพื่อใหส้อดคล้องกับลักษณะ
ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561 งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้
400,000 บาท

3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายป ี  พ.ศ. 2561

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี        
พ.ศ.2561
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ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(แก้ไขใหม)่

เหตผุลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวถิีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั  
 กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั กลุ่ม
อาเซียน+6 และGMS

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด 
บ้านทรายมูล หมู่ 2 ต าบลจันจว้า

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด 
บ้านทรายมูล หมู่ 2 ต าบลจันจว้า

1. เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
ตามสภาพพื้นที่ที่มีการเปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา

งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ต้ังไว้ 100,000 
บาท

1. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 210.00 เมตร ลึก 
0.40-0.60 เมตร

2.เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ
ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561 2. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด บริเวณ
ล าเหมืองกลาง

3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายปี   พ.ศ. 2561

งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ต้ังไว้ 
400,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี         พ.ศ.2561
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  บ้านหนองครก หมู่ 6 
ต าบลจันจว้าใต้

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  บ้านหนองครก หมู่
 6 ต าบลจันจว้าใต้

1. เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
ตามสภาพพื้นที่ที่มีการเปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา

งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ต้ังไว้ 100,000 
บาท

1. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 144.70 เมตร ลึก 
0.30-0.60 เมตร  บริเวณซอย 2,6,10,11

2.เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ
ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561 งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ต้ังไว้ 
400,000 บาท

3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายปี   พ.ศ. 2561

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี         พ.ศ.2561
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ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(แก้ไขใหม)่

เหตผุลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวถิีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั  
 กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั กลุ่ม
อาเซียน+6 และGMS

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายหลัก บา้น
ม่วงหมูสี หมู่ 7 ต าบลจันจวา้ใต้

โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายหลัก 
บริเวณซอย 3 ซอย 4 บา้นม่วงหมูสี หมู่ 7 
ต าบลจันจวา้ใต้

1. เพื่อใหส้อดคล้องกับความ
เปน็จริงตามสภาพพื้นที่ที่มีการ
เปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 1การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว ้
100,000 บาท

ยาว 100.00 เมตร  หนา 0.30 เมตร 2.เพื่อใหส้อดคล้องกับลักษณะ
ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561 งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้
600,000 บาท

3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายป ี  พ.ศ. 2561

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี        
พ.ศ.2561

17



ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(แก้ไขใหม)่

เหตผุลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวถิีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั  
 กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั กลุ่ม
อาเซียน+6 และGMS

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อม
ฝาปดิ บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 4 ต าบลจันจวา้

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
พร้อมฝาปดิ บา้นหว้ยน้ าราก หมู่ 4 ต าบล
จันจวา้

1. เพื่อใหส้อดคล้องกับความ
เปน็จริงตามสภาพพื้นที่ที่มีการ
เปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 1การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว ้
100,000 บาท

1. ขนาดกวา้ง 04.00 เมตร ยาว 295.00 
เมตร ลึก 0.40-0.50 เมตร

2.เพื่อใหส้อดคล้องกับลักษณะ
ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561 2. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อม
ฝาปิด จากหอประชุม ถึง บ้านนาย
อินตา ปินทรายมูล

3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายป ี  พ.ศ. 2561

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว ้
500,000 บาท

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี        
พ.ศ.2561
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ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(แก้ไขใหม)่

เหตผุลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวถิีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั  
 กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั กลุ่ม
อาเซียน+6 และGMS

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านแม่ค าฝ่ัง
หมิ่น หมู่ 9 ต าบลจันจว้าใต้

โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านแม่ค าฝ่ัง
หมิ่น หมู่ 9 ต าบลจันจว้าใต้

1. เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
ตามสภาพพื้นที่ที่มีการเปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา

งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ต้ังไว้ 100,000 
บาท

1.ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 
3.50 เมตร   บริเวณสุสานวัดม่วงชุม

2.เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ
ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561 งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ต้ังไว้400,000
 บาท

3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายปี   พ.ศ. 2561

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี      พ.ศ.2561

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อม บ้านธิ-ป่ากุ๊ก หมู่ 8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อม บ้านธิ-ป่ากุ๊ก หมู่ 81. เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
ตามสภาพพื้นที่ที่มีการเปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา

งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ต้ังไว้ 100,000 
บาท

1.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร  หนา
0.15 เมตร

2.เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ
ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561 งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ต้ังไว้400,000
 บาท

3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายปี   พ.ศ. 2561

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี      พ.ศ.2561
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ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(แก้ไขใหม)่

เหตผุลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวถิีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั  
 กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั กลุ่ม
อาเซียน+6 และGMS

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บา้นแม่
สันหลวง หมู่ 10 ต าบลจันจวา้ใต้

โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บา้น
แม่สันหลวง หมู่ 10 ต าบลจันจวา้ใต้

1. เพื่อใหส้อดคล้องกับความ
เปน็จริงตามสภาพพื้นที่ที่มีการ
เปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 1การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว ้
100,000 บาท

1.ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร 
สูง 3.50 เมตร

2.เพื่อใหส้อดคล้องกับลักษณะ
ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561 2.ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บริเวณ
สุสานซอย 8

3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายป ี  พ.ศ. 2561

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้
200,000 บาท

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี        
พ.ศ.2561
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ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(แก้ไขใหม)่

เหตผุลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวถิีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั  
 กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั กลุ่ม
อาเซียน+6 และGMS

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
บ้านสันหลวง หมู่ 10 ต าบลจันจว้าใต้

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
บ้านสันหลวง หมู่ 10 ต าบลจันจว้าใต้

1. เพื่อใหส้อดคล้องกับความ
เปน็จริงตามสภาพพื้นที่ที่มีการ
เปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 1การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว ้
100,000 บาท

1.ขนาดกวา้ง 1.50 เมตร ยาว 37.00 เมตร
 ลึกเฉล่ีย 1.25 เมตร

2.เพื่อใหส้อดคล้องกับลักษณะ
ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561 2.ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บริเวณหน้า
บา้นนายบญุเย็น

3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายป ี  พ.ศ. 2561

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้
230,000 บาท

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี        
พ.ศ.2561
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ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(แก้ไขใหม)่

เหตผุลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวถิีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั  
 กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั กลุ่ม
อาเซียน+6 และGMS

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้นหว้ยน้ าราก 
หมู่ 5 ต าบลจันจวา้

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้นหว้ยน้ า
ราก หมู่ 5 ต าบลจันจวา้

1. เพื่อใหส้อดคล้องกับความ
เปน็จริงตามสภาพพื้นที่ที่มีการ
เปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 1การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว ้
100,000 บาท

1. ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 230.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือคิดเปน็พื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 920 ตารางเมตร

2.เพื่อใหส้อดคล้องกับลักษณะ
ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561 งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว ้
500,000 บาท

3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายป ี  พ.ศ. 2561

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี        
พ.ศ.2561

24



ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(แก้ไขใหม)่

เหตผุลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวถิีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั  
 กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั กลุ่ม
อาเซียน+6 และGMS

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้นหนองร่อง 
หมู่ 8 ต าบลจันจวา้

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้นหนองร่อง
 หมู่ 8 ต าบลจันจวา้

1. เพื่อใหส้อดคล้องกับความ
เปน็จริงตามสภาพพื้นที่ที่มีการ
เปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 1การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว ้
100,000 บาท

1. ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 135.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือคิดเปน็พื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 540.00 ตารางเมตร

2.เพื่อใหส้อดคล้องกับลักษณะ
ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561 2. ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอย
ข้างวัด ถึงซอย 4

3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายป ี  พ.ศ. 2561

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว ้
300,000 บาท

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี        
พ.ศ.2561
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ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(แก้ไขใหม)่

เหตผุลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวถิีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั  
 กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั กลุ่ม
อาเซียน+6 และGMS

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้นหว้ยน้ าราก 
หมู่ 9 ต าบลจันจวา้

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้นหว้ยน้ า
ราก หมู่ 9 ต าบลจันจวา้

1. เพื่อใหส้อดคล้องกับความ
เปน็จริงตามสภาพพื้นที่ที่มีการ
เปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 1การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว ้
100,000 บาท

1. ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 182.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือคิดเปน็พื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 728.00 ตารางเมตร

2.เพื่อใหส้อดคล้องกับลักษณะ
ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561 2. บริเวณซอยหอประชุม ถึงหนองคัน 3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายป ี  พ.ศ. 2561

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว ้
400,000 บาท

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี        
พ.ศ.2561
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ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(แก้ไขใหม)่

เหตผุลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวถิีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั  
 กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั กลุ่ม
อาเซียน+6 และGMS

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้นปา่สักหลวง 
หมู่ 1 ต าบลจันจวา้ใต้

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้นปา่สัก
หลวง หมู่ 1 ต าบลจันจวา้ใต้

1. เพื่อใหส้อดคล้องกับความ
เปน็จริงตามสภาพพื้นที่ที่มีการ
เปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 1การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว ้
100,000 บาท

1. ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร  หรือคิดเปน็พื้นที่ไม่น้อย
กวา่ 240.00 ตารางเมตร

2.เพื่อใหส้อดคล้องกับลักษณะ
ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561 งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว ้
200,000 บาท

3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายป ี  พ.ศ. 2561

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี        
พ.ศ.2561
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ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(แก้ไขใหม)่

เหตผุลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวถิีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั  
 กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั กลุ่ม
อาเซียน+6 และGMS

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการก่อสร้างฝาปดิรางระบายน้ า คสล. 
บา้นดง หมู่ 6 ต าบลจันจวา้

โครงการก่อสร้างฝาปดิรางระบายน้ า คสล.
 บา้นดง หมู่ 6 ต าบลจันจวา้

1. เพื่อใหส้อดคล้องกับความ
เปน็จริงตามสภาพพื้นที่ที่มีการ
เปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 1การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว ้
100,000 บาท

1. ขนาดกวา้ง04.00 เมตร ยาว 125.00 
เมตร

2.เพื่อใหส้อดคล้องกับลักษณะ
ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561 2. ก่อสร้างฝาปดิรางระบายน้ า คสล. 
ต้ังแต่บา้นนางช่วน นิ่มอิ่ม ถึงบา้นนาย
สมศักด์ิ จันทาพนู

3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายป ี  พ.ศ. 2561

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้
200,000 บาท

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี        
พ.ศ.2561
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ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(แก้ไขใหม)่

เหตผุลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวถิีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั  
 กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั กลุ่ม
อาเซียน+6 และGMS

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บา้นสันทาง
หลวง หมู่ 12 ต าบลจันจวา้ใต้

โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บา้นสัน
ทางหลวง หมู่ 12 ต าบลจันจวา้ใต้

1. เพื่อใหส้อดคล้องกับความ
เปน็จริงตามสภาพพื้นที่ที่มีการ
เปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 1การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว ้
100,000 บาท

1. ขนาดกวา้ง5.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 2.50 เมตร

2.เพื่อใหส้อดคล้องกับลักษณะ
ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561 2. บริเวณสุสานบา้นสันทางหลวง 3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายป ี  พ.ศ. 2561

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้
400,000 บาท

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี        
พ.ศ.2561
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ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(แก้ไขใหม)่

เหตผุลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวถิีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั  
 กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั กลุ่ม
อาเซียน+6 และGMS

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อม
ฝาปดิ บา้นกิ่วพร้าว  หมู่ 4

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
พร้อมฝาปิด บ้านกิ่วพร้าว หมู่ 4

1. เพื่อใหส้อดคล้องกับความ
เปน็จริงตามสภาพพื้นที่ที่มีการ
เปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 1การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว ้
100,000 บาท

1. ขนาดกวา้ง 00.30 เมตร ยาว 175.00 
เมตร ลึก 0.20-0.60 เมตร

2.เพื่อใหส้อดคล้องกับลักษณะ
ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561 งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้
500,000 บาท

3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายป ี  พ.ศ. 2561

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี        
พ.ศ.2561
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ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(แก้ไขใหม)่

เหตผุลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวถิีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั  
 กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั กลุ่ม
อาเซียน+6 และGMS

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการขยายถนนลูกรัง บา้นปา่สักหลวง หมู่
 1 ต าบลจันจวา้ใต้

โครงการขยายถนนลูกรัง บา้นปา่สักหลวง 
หมู่ 1 ต าบลจันจวา้ใต้

1. เพื่อใหส้อดคล้องกับความ
เปน็จริงตามสภาพพื้นที่ที่มีการ
เปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 1การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว ้
100,000 บาท

1. ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 300.00 
เมตร หนา 0.50 เมตร

2.เพื่อใหส้อดคล้องกับลักษณะ
ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561 งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้
400,000 บาท

3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายป ี  พ.ศ. 2561

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี        
พ.ศ.2561
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ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(แก้ไขใหม)่

เหตผุลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวถิีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั  
 กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั กลุ่ม
อาเซียน+6 และGMS

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บ้าน
หนองครก หมู่ 6 ต าบลจันจจว้าใต้

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บ้าน
หนองครก หมู่ 6 ต าบลจันจจว้าใต้

1. เพื่อใหส้อดคล้องกับความ
เปน็จริงตามสภาพพื้นที่ที่มีการ
เปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 1การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว ้
100,000 บาท

1. ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร ยาว 144.70 
เมตร ลึก0.30- 0.60 เมตร

2.เพื่อใหส้อดคล้องกับลักษณะ
ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561 2. บริเวณซอย 1,2,3,6,8,9,10,11 3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายป ี  พ.ศ. 2561

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้
400,000 บาท

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี        
พ.ศ.2561
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ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(แก้ไขใหม)่

เหตผุลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวถิีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั  
 กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั กลุ่ม
อาเซียน+6 และGMS

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการขยายเขตประปาหมู่บา้น บา้นหนอง
ครก หมู่ 6 ต าบลจันจวา้ใต้

โครงการขยายเขตประปาหมู่บา้น บา้น
หนองครก หมู่ 6 ต าบลจันจวา้ใต้

1. เพื่อใหส้อดคล้องกับความ
เปน็จริงตามสภาพพื้นที่ที่มีการ
เปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 1การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว ้
100,000 บาท

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้
1,100,000บาท

2.เพื่อใหส้อดคล้องกับลักษณะ
ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี        
พ.ศ.2561

3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายป ี  พ.ศ. 2561
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ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(แก้ไขใหม)่

เหตผุลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวถิีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั  
 กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั กลุ่ม
อาเซียน+6 และGMS

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



แบบ  ผ.01

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้้า  คสล. พร้อมฝา
ปดิ บา้นหวัฝาย หมู่  11  
ต้าบลจันจวา้

เพื่อปอ้งกันน้้าทว่มขังที่
อยู่อาศัยและพื้นที่ภายใน
หมู่บา้น

ก่อสร้างรางระบายน้้า  
คสล. พร้อมฝาปดิ 
บริเวณบา้นหวัฝาย-บา้น
ทรายมูล  ขนาดกวา้ง 
0.40 เมตร  ยาว 76.00 
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40-0.50 
เมตร

      200,000              -                -                -   ร้อยละ 80 ของ
จ้านวนครัวเรือน
ที่ไม่พบปญัหาน้้า
ทว่ม

มีระบบการ
ระบายน้้าที่ดีน้้า
ไม่ทว่มขังที่อยู่
อาศัยและพื้นที่
ภายในชุมชน

กองช่าง

7 โครงการซ่อมเสริมผิวถนน
บา้นแม่ค้าฝ่ังหมิ่น หมู่ 9 
เชื่อมถึง บา้นม่วงหมูสี 
(แทน่ทอง) หมู่ 7 ต้าบล
จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขนาดความกวา้ง 6 เมตร 
 ยาว 1,700 เมตร

      500,000              -                -                -   ร้อยละ 80 ของ
จ้านวนครัวเรือน
มีความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

รบัผิดชอบหลัก

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวถิีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั         กลุ่ม
อาเซียน+6 และ GMS  ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั                กลุ่ม
อาเซียน+6 และGMS

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา    ตัวชี้วัด    
(KPI)

 ผลที่คาดว่า จะ
ได้รบัวัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ



แบบ  ผ.01

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รบัผิดชอบหลัก

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวถิีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั         กลุ่ม
อาเซียน+6 และ GMS  ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั                กลุ่ม
อาเซียน+6 และGMS

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา    ตัวชี้วัด    
(KPI)

 ผลที่คาดว่า จะ
ได้รบัวัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ

8 โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ประจ้าหมู่บา้น 
 บา้นหวัฝาย หมู่  11     
ต้าบลจันจว้า

เพื่อเปน็สถานที่จัดกจิกรรม
สาธารณะของหมู่บา้น

ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ประจ้าหมู่บา้น
 ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว
 5.80 เมตร

        100,000               -                 -                 -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

หมู่บา้นมสีถานที่
จัดกจิกรรมอย่าง
เปน็สัดส่วน

กองช่าง

9 โครงการก้าจัดผักตบชวาและ
วัชพชืหนองน้้าเวียงหนองหล่ม

เพื่อร่วมกนัก้าจัดผักตบชวา 
และพชืน้้าต่างๆ ที่เปน็
ปญัหาต่อคุณภาพน้้าและ
การใช้น้้าของเกษตรกรใน
พื้นที่

แหล่งหนองน้้าสาธารณะใน
เขตเทศบาลต้าบลจันจว้า

          30,000         30,000         30,000         30,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

สามารถแกป้ญัหา
ผักตบชวาและ
คุณภาพน้้าใน
แหล่งน้้าสาธารณะ
ต่างๆในพื้นที่

กองช่าง   
กระทรวง
ทรัพยากรฯ/โยธา
จังหวัด

10 โครงการจัดท้าแนวเขต
ปกครองของ อปท.

 เพื่อทราบแนวเขตบริเวณ
พื้นที่เขตปกครองของ อปท.

จัดท้าแนวเขตปกครองของ 
อปท.

          30,000         30,000         30,000         30,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ใช้เปน็ข้อมลู
ประกอบการแกไ้ข
ปญัหาเกี่ยวกบั
ที่ดินของ
หนว่ยงานต่างๆ

กองช่าง



แบบ  ผ.01

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รบัผิดชอบหลัก

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวถิีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั         กลุ่ม
อาเซียน+6 และ GMS  ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั                กลุ่ม
อาเซียน+6 และGMS

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา    ตัวชี้วัด    
(KPI)

 ผลที่คาดว่า จะ
ได้รบัวัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ

22 โครงการปรับปรุง
สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกยีรติฯหนองมโนราห ์(ตาม
หนงัสือที่ มท 0892.2/ว1567
 ลว.15 ส.ค. 59)

เพื่อปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ
เฉลิมพระเกยีรติหนอง
มโนราหใ์หม้คีวามพร้อมใน
การใหบ้ริการประชาชน

สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกยีรติฯหนองมโนราห์

        200,000       200,000       200,000       200,000  ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์

มสีถานที่ในการจัด
กจิกรรม/พธิีการ
ต่างๆและเปน็
สถานที่พกัผ่อน
หย่อนใจของ
ประชาชนทั่วไป

กองช่าง

23 โครงการปรับปรุงผังเมอืงรวม 
 /ชุมชน ในเขตเทศบาลต้าบล
จันจว้า

เพื่อปรับปรุงผังเมืองรวม 
 /ชุมชน ในเขตเทศบาล
ต้าบลจันจวา้ ใหเ้ปน็
ปจัจุบนั

ปรับปรุงผังเมอืงรวม  /
ชุมชน ในเขตเทศบาลต้าบล
จันจว้า

          10,000         10,000         10,000         10,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน และ   
 หน่วยราชการ ได
้รับความพงึพอใจ

พฒันาปรับปรุงผัง
เมืองรวม  /ชุมชน
 ในเขตเทศบาล
ต้าบลจันจวา้ ให้
เปน็ปจัจุบนั

กองช่าง



แบบ  ผ.01

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รบัผิดชอบหลัก

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวถิีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั         กลุ่ม
อาเซียน+6 และ GMS  ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั                กลุ่ม
อาเซียน+6 และGMS

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา    ตัวชี้วัด    
(KPI)

 ผลที่คาดว่า จะ
ได้รบัวัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ

25 โครงการก่อสร้างสะพาน
ศึกษาธรรมชาติบริเวณปาง
ควายปา่สักหลวง หมู่ 1 
ต้าบลจันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาเปน็แหล่ง
ทอ่งเที่ยวในชุมชนและ
ดึงดูดนักทอ่งเที่ยว

ก่อสร้างสะพานศึกษา
ธรรมชาติบริเวณหน้าปาง
ควายปา่สักหลวง

      200,000      200,000      200,000      200,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

มีแหล่งทอ่งเที่ยว
ในการศึกษา
ธรรมชาติ

กองช่าง   
กระทรวง
ทอ่งเที่ยวและ
กีฬา ฯลฯ

26 โครงการก่อสร้างสะพาน
ศึกษาธรรมชาติบริเวณหน้า
วดัปา่หมากหน่อ

เพื่อพฒันาเปน็แหล่ง
ทอ่งเที่ยวในชุมชนและ
ดึงดูดนักทอ่งเที่ยว

ก่อสร้างสะพานศึกษา
ธรรมชาติบริเวณหน้าวดั
ปา่หมากหน่อ

      200,000      200,000      200,000      200,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

มีแหล่งทอ่งเที่ยว
ในการศึกษา
ธรรมชาติ

กองช่าง   
กระทรวง
ทอ่งเที่ยวและ
กีฬา ฯลฯ

27 โครงการก่อสร้างหอดูนก/
ชมทวิทศัน์เวยีงหนองหล่ม
บา้นปา่สักหลวง หมู่ 1 
ต้าบลจันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาเปน็แหล่ง
ทอ่งเที่ยวในชุมชนและ
ดึงดูดนักทอ่งเที่ยว

ก่อสร้างหอชมทวิทศัน์
เวยีงหนองหล่มบา้นปา่
สักหลวง หมู่ 1 ต้าบล
จันจวา้ใต้

      500,000              -                -                -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

มีจุดชมทวิทศัน์
และเปน็แหล่ง
ทอ่งเที่ยวใน
การศึกษา
ธรรมชาติ

กองช่าง   
กระทรวง
ทอ่งเที่ยวและ
กีฬา ฯลฯ



แบบ  ผ.01

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รบัผิดชอบหลัก

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวถิีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั         กลุ่ม
อาเซียน+6 และ GMS  ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั                กลุ่ม
อาเซียน+6 และGMS

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา    ตัวชี้วัด    
(KPI)

 ผลที่คาดว่า จะ
ได้รบัวัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ

28 โครงการก่อสร้างหอดูนก
หน้าวดัพระทศพล   (ปา่
หมากหน่อ)

เพื่อพฒันาเปน็แหล่ง
ทอ่งเที่ยวในชุมชนและ
ดึงดูดนักทอ่งเที่ยวในการ
ชมนกนานชนิด

ก่อสร้างหอดูนกวดัปา่
หมากหน่อ

      200,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

มีจุดชมทวิทศัน์
และหอดูนก
บริเวณวดัปา่
หมากหน่อ

กองช่าง   
กระทรวง
ทอ่งเที่ยวและ
กีฬา ฯลฯ

29 โครงการจัดท้าพื้น
ฐานข้อมูลงานโครงสร้าง
พื้นฐาน

เพื่อจัดท้าฐานข้อมูลระบบ
โครงสร้างพื้นฐานในเขต
เทศบาลต้าบลจันจวา้

จัดท้าฐานข้อมูลระบบ
โครงสร้างพื้นฐานในเขต
เทศบาลต้าบลจันจวา้

        20,000       20,000       20,000       20,000 ร้อยละ 80 ของ
การจัดท้า
ฐานข้อมูลระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน
ประชาชนและ
หน่วยราชการได้
ใช้ประโยชน์

พฒันาฐานข้อมูล
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานในเขต
เทศบาลต้าบล
จันจวา้ใหม้ี
ประสิทธภิาพขึ้น

กองช่าง



แบบ  ผ.01

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รบัผิดชอบหลัก

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวถิีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั         กลุ่ม
อาเซียน+6 และ GMS  ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั                กลุ่ม
อาเซียน+6 และGMS

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา    ตัวชี้วัด    
(KPI)

 ผลที่คาดว่า จะ
ได้รบัวัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ

34 โครงการตีเส้นแบง่ผิว
จราจรในเขตเทศบาลต้าบล
จันจวา้

เพื่อเพิ่มสมรรถนะความ
ปลอดภยัทางถนนในเขต
เทศบาลต้าบลจันจวา้

ด้าเนินการตีเส้นแบง่ผิว
จราจรในเขตเทศบาล
ต้าบลจันจวา้

50,000        50,000      50,000      50,000       ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

35 โครงการปรับปรุงพระเมรุ
มาศ และภมูิทศัน์โดยรอบ

เพื่อปรับปรุงพระเมรุมาศ 
และภมูิทศัน์จัดงานพธิี
ถวายดอกไม้จันทร์และพธิี
ถวายพระเพลิงพระบรม
ศพ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภมูิพลอดุลย
เดช

ณ วดัพระธาตุจอมจันทร์ 
ต้าบลสันทราย อ้าเภอแม่
จัน จังหวดัเชียงราย

      200,000              -                -                -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนเข้า
ร่วมพธิถีวาย
ดอกไม้จันทร์พธิี
ถวายพระเพลิง
พระบรมศพ

ประชาชนได้ร่วม
พธิถีวาย
ดอกไม้จันทร์พธิี
ถวายพระเพลิง
พระบรมศพ

กองช่าง

36 โครงการต่อเติมโครง
หลังคาอเนกประสงค์
เทศบาลต้าบลจันจวา้

เพื่อมีพื้นที่ใช้จัดกิจกรรม
ต่างๆของเทศบาลและ
ประชาชนทั่วไป

เทศบาลต้าบลจันจวา้       500,000 ร้อยละ 80 ของ
พนักงานและ
ประชาชนได้
ประโยชน์

พนักงานและ
ประชาชนได้มี
พื้นที่ใช้จัด
กิจกรรมต่างๆ

กองช่าง



แบบ  ผ.03

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
39 โครงการบดอัดถนนลูกรัง

บริเวณบา้นแม่ค าฝ่ังหมิ่น 
หมู่ 9 เชื่อมถึง บา้นม่วง
หมูสี (แทน่ทอง) หมู่ 7 
ต าบลจันจวา้ใต้ เชื่อม บา้น
สันธาตุ หมู่ 5 ต าบลแม่ค า 
เทศบาลสายน  าค า 
(ประสานแผน)

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ขนาดความกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 3,000เมตร

   1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000  ร้อยละ 80 
ของจ านวน
ครัวเรือนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัใน
การเดินทาง
สัญจร

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภยัใน
การเดินทาง
สัญจร

กองช่าง        
อบจ.เชียงราย 
(กรมส่งเสริม)

รบัผิดชอบหลัก

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวถิีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั         
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS  ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวดัเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั                
กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา    ตัวชี้วัด    
(KPI)

 ผลที่คาดว่า 
จะได้รบัวัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ



ล าดบั รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ป(ีปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ป(ีแก้ไขใหม)่

เหตผุลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

โครงการติดต้ังไฟกิ่งสาธารณะ  
บ้านดง หมู่ 6 ต าบลจันจว้า

โครงการติดต้ังไฟกิ่งสาธารณะ  
บ้านดง หมู่ 6 ต าบลจันจว้า

1. เพื่อใหส้อดคล้องกับความเปน็จริง
ตามสภาพพื้นที่ที่มีการเปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 1การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี
ต้ังไว ้200,000 บาท

ติดต้ังไฟกิ่งสาธารณะ บริเวณ
ปากทางโรงน้ าแข็งถึงหน้าวัดบ้าน
ดง

2.เพื่อใหส้อดคล้องกับลักษณะปริมาณ
งานกับงบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี
ต้ังไว2้50,000 บาท

3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ป ี  พ.ศ. 2561

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี       
 พ.ศ.2561

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวถิีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวดั   กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวดั กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน
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เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)





ล าดบั รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ป(ีปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ป(ีแก้ไขใหม)่

เหตผุลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

โครงการจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานช่าง

โครงการปรับปรุงและพฒันา
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานช่าง

1. เพื่อใหส้อดคล้องกับความเปน็
จริงตามสภาพพื้นที่ที่มีการ
เปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาการเมืองและการบริหาร
จัดการองค์กรแบบบรูณาการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี
ต้ังไว ้10,000 บาท

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่น
ส่ีป ีต้ังไว ้20,000 บาท

2.เพื่อใหส้อดคล้องกับลักษณะ
ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.
2561

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  
      พ.ศ.2561

3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายป ี  พ.ศ. 2561

5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป
5. ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบรูณาการ
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  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแมจ่ัน  จังหวัดเชยีงราย

ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร



5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป



แบบ ผ. 08

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์เลเซอร์/สี 3 

เคร่ือง(ปอ้งกัน,ธรุการ,ทะเบยีน)
15,000      -          -          -           ส านักปลัด

อุปกรณ์จัดเก็บฮาร์ดดิสก์ 10,000      -          -          -           

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ 17,200      -          -          -           

ครุภณัฑ์งานบา้นงาน
ครัว

เคร่ืองตัดหญ้าข้อแข็ง 2 เคร่ือง 
พร้อมอุปกรณ์สูบน้ า(เกษตร)

21,000      -          -          -           ส านักปลัด

ครุภณัฑ์ไฟฟา้ และวทิยุ เคร่ืองเสียงเคล่ือนที่ 1 ชุด        9,000            -              -               -   ส านักปลัด
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผนแพร่ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล จ านวน 1 

เคร่ือง
      14,000            -              -               -   

เคร่ืองเจาะกระดาษแบบมือโยก 1
เคร่ือง

10,000      -          -          -           

จัดซ้ือตู้เก็บแบบหรือแผนที่ 15,000      -          -          -           

เคร่ืองโทรสาร 1 เคร่ือง 15,000      -          -          -           

2 แผนงานรักษา
สงบภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง ชุดดับเพลิง จ านวน 4 ชุด       40,000            -              -               -   ส านักปลัด

ครุภณัฑ์งานบา้นงาน
ครัว

เตียงนอน       14,000            -              -               -   

เคร่ืองชั่งกิโล จ านวน 2 เคร่ือง 2,400       -          3 -          -           กองสาธารณสุข

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
การปฏบิติังานและ
การบริการประชาชน

ครุภณัฑ์ส านักงาน กองคลัง

สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน

    บญัชีครภุณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
 งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) รบัผิดชอบหลัก



แบบ ผ. 08

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

    บญัชีครภุณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
 งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) รบัผิดชอบหลัก

4 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ เคร่ืองก าเนิดไฟฟา้  1 เคร่ือง       30,000            -              -               -   กองช่าง

ครุภณัฑ์โรงงาน เคร่ืองเจีย/เคร่ืองตัดแบบมือถือ       63,000            -              -               -   

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะ-เก้าอี้รับประทานอาหาร     164,000            -              -               -   กองศึกษา

ครุภณัฑ์การศึกษา ชุดโต๊ะสนาม จ านวน 5 ชุด 20,000      -          -          -           ศพด.ทต.จันจวา้

6 แผนงานศาสนา
และวฒันธรรม

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

กล้องถ่ายรูปดิจิตอล จ านวน 1 เคร่ือง      15,000            -              -               -   กองศึกษา

5 การศึกษา ระดับ
ก่อนวยัเรียนและ

ประถมศึกษา

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
การปฏบิติังานและ
การบริการประชาชน







แบบ ผ.07

จ านวน งบประมาณ จ านวน  งบประมาณ จ านวน  งบประมาณ จ านวน  งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ (บาท)

1)
1.1 แผนงานการเกษตร 4        100,000 3         70,000 3        70,000 3         70,000 13       310,000
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2        800,000 2       800,000

6       900,000 3        70,000 3       70,000 3        70,000 15     1,110,000

2)

2.1 แผนงานการศึกษา 16     2,006,000 13     1,606,000 13    1,606,000 13     1,606,000 55     6,824,000
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นนัทนาการ
8        405,000 7       375,000 7       375,000 7       375,000 29     1,530,000

24     2,411,000 20    1,981,000 20   1,981,000 20    1,981,000 84     8,354,000

3)

3.1 แผนงานสาธารณสุข 7        260,000 7       260,000 7       260,000 7       260,000 28     1,040,000
3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3         40,000 3         40,000 3        40,000 3         40,000 12       160,000

10       300,000 10      300,000 10      300,000 10      300,000 40     1,200,000

4)

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 43    15,510,000 8     1,130,000 8    1,130,000 8     1,130,000 67   18,900,000
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2        100,000 2       100,000 2       100,000 2       100,000 8       400,000
4.3 แผนงานการพาณิชย์ 1        100,000 1       100,000

46   15,710,000 10    1,230,000 10   1,230,000 10    1,230,000 76   19,400,000

รวม

    บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไขเพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1/2560

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแมจ่ัน  จังหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตร์ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม  4  ปี

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

รวม

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาและทรพัยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน

รวม

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือเปน็เมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบสาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

รวม



แบบ ผ.07

จ านวน งบประมาณ จ านวน  งบประมาณ จ านวน  งบประมาณ จ านวน  งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ (บาท)

    บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไขเพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1/2560

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแมจ่ัน  จังหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตร์ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม  4  ปี

5)

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 4         65,000 3         45,000 3        45,000 3         45,000 13       200,000

4         65,000 3        45,000 3       45,000 3        45,000 13       200,000

6)

6.1 แผนงานการเกษตร 13        480,000 13       480,000 13       480,000 13       480,000 52     1,920,000

13       480,000 13      480,000 13      480,000 13      480,000 52     1,920,000

103   19,866,000 59    4,106,000 59   4,106,000 59    4,106,000           280   32,184,000รวมโครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการเมืองและการบรหิารจัดการองค์กรแบบบรูณาการ

รวม

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์สมบรูณ์

รวม


