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

แก้ไข  เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2 /2561) 
--------------------------------------------------- 

ตามท่ีเทศบาลต าบลจันจว้า ได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64) 
ฉบับแก้ไข/เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 โดยผ่านการประชาคมท้องถิ่นเทศบาลต าบลจันจว้า  และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลจันจว้า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลจันจว้า ครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่  9  มีนาคม 2561  นั้น 

 อาศัยอ านาจตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559  หมวด 3  ข้อ 17 (4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนั้น จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ ปี 
(พ.ศ.๒๕ 61 – ๒๕64) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561   โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  12  มีนาคม 
2561  เป็นต้นไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  15  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕61 
 
 
   

 
(นายบรรจง   ยางยืน) 

นายกเทศมนตรีต าบลจันจว้า 
 

 



แบบ ผ.01

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

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
1 โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน

การเกษตรและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

เพื่อใหเ้กษตรกรในพื้นที่เทศบาล
ต าบลจันจว้าสามารถเพิ่มผลผลิต
และรายได้รวมทั้งพฒันาสินค้า
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ให้
สามารถท าการตลาดภายในและ
การส่งออกได้

คณะกรรมการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร  
เกษตรกรในเขตเทศบาลต าบล
จันจว้าและประชาชนทั่วไป

 -         15,000         15,000         15,000  ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการได้
พฒันาการเกษตร
เพิ่มขึ้น

คณะกรรมการ
เกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป
สามารถเพิ่ม
ผลผลิตและ
รายได้และ
สามารถท า
การตลาดภายใน
และการส่งออกได้

ส านกัปลัด     
งานส่งเสริม
การเกษตร

1.1  แผนงานการเกษตร
 งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด     

(KPI)

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวถิีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั  กลุ่ม
อาเซียน+6 และ GMS   และ  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม

 ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั กลุ่มอาเซียน+6และ GMS  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พฒันาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561



แบบ ผ.01

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

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) หลัก
2 โครงการซ่อมแซมตล่ิงแม่

น ้าค้า บา้นหวัฝาย หมู่ 11 
ต้าบลจันจวา้

เพื่อพฒันาแหล่งน ้า  
ส้าหรับการเกษตร 
และปอ้งกันน ้าทว่มขัง
ภายในพื นที่

แบบที่ 1  ซ่อมแซมตล่ิง
แม่น ้าค้า ยาว 30.00 ม.
แบบที่ 2  ซ่อมแซมตล่ิง
แม่น ้าค้า ยาว 10.00 ม.

 -      400,000             -               -    ร้อยละ80ของ
เกษตรกรมีน ้าใช้
อย่างพอเพยีง

เกษตรกรมีน ้าใช้
ในการเกษตร
อย่างพอเพยีง
และปอ้งกันน ้า
ทว่มขังภายใน
พื นที่

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 เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวดั  กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS   และ  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม

 ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวดัเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั กลุ่มอาเซียน+6และ GMS  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561



ล าดบั รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ป(ีปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ป(ีแก้ไขใหม)่

เหตผุลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

โครงการซ่อมแซมตล่ิงแม่น ้าค้า 
บา้นหวัฝาย หมู่ 11 ต.จันจวา้

โครงการซ่อมแซมตล่ิงแม่น ้าค้า บา้น
หวัฝาย หมู่ 11 ต.จันจวา้

1. เพื่อใหส้อดคล้องกับความเปน็
จริงตามสภาพพื นที่ที่มีการ
เปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันา
เศรษฐกิจตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง

แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ี
ป ีตั งไว ้100,000 บาท

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี
ตั งไว ้300,000 บาท

2.เพื่อใหส้อดคล้องกับลักษณะ
ปริมาณงานกับงบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี    
    พ.ศ.2561

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี     
 พ.ศ.2562

3.เพื่อน้าไปจัดท้างบประมาณ
รายจ่ายป ี2562

3

1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

     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

 ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวดัเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั กลุ่มอาเซียน+6และ GMS

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561



แบบ   ผ.01

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
4 โครงการติดต้ัง

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่อส่งเสริมการพฒันา
ทกัษะการใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนการสอน

ด าเนินการติดต้ังอินเตอร์
โรงเรียน ท.1 และ
โรงเรียน ท.2

       18,900       18,900       18,900       18,900  ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนและครูได้
ใช้งาน

โรงเรียนมี
เทคโนโลยีที่
ทนัสมัยในการ
เรียนการสอน

โรงเรียน ท.1 
โรงเรียน ท.2

5 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน

เพื่อส่งเสริมการพฒันา
ทกัษะการใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนการสอน

ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลจันจวา้

       10,000       10,000       10,000       10,000  ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนและครูได้
ใช้งาน

โรงเรียนมี
เทคโนโลยีที่
ทนัสมัยในการ
เรียนการสอน

ศพด.

6 ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค เพื่อควบคุมและบริหาร
การใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภคต่างๆของ
โรงเรียน

จ่ายสาธารณูปโภค
โรงเรียน ท.1 และ
โรงเรียน ท.2

      147,000      147,000      147,000      147,000  ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนและครู
ได้รับประโยชน์

ควบคุมและ
บริหารการใช้จ่าย
ใหส้อดคล้องกับ
งบประมาณที่ต้ังไว้

โรงเรียน ท.1 
โรงเรียน ท.2

 งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมลูค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนเิวศ และเชิงสุขภาพและ ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่   4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และ
คุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน
2.1 แผนงานการศึกษา

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561



แบบ   ผ.01

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมลูค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนเิวศ และเชิงสุขภาพและ ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่   4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และ
คุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน
2.1 แผนงานการศึกษา

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561

7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ
จัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
สถานศึกษาพอเพียง สู่ ศูนย์
การเรียนรู้ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง

ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอนใหแ้ก่  โรงเรียน ท.1 
โรงเรียน ท.2

      210,000      210,000      210,000      210,000  ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนและครู
ได้รับประโยชน์

การจัดการเรียน
การสอนของ
โรงเรียนมีคุณภาพ
เปน็ไปตามมาต
ฐานการศึกษา

โรงเรียน ท.1 
โรงเรียน ท.2



แบบ   ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
8 ค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา(อุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก (รายหวั)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดการเรียน
การสอนของนักเรียน

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลจันจวา้

        149,000      149,000      149,000      149,000 ร้อยละ 80 ของ
เด็กนักเรียนมี
การเรียนที่ดีขึ้น

การจัดการ
เรียนการสอน
ของโรงเรียนมี
คุณภาพเปน็ไป
ตามมาตฐาน
การศึกษา

ศพด.

   9  ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(อุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนค่าจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก )

 เพื่อจ่ายเปน็ค่าหนังสือ
เรียนค่าอุปกรณ์การเรียน   
    ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน   
   ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน

 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลจันจวา้

          41,000       41,000       41,000       41,000 ร้อยละ 80 ของ
เด็กนักเรียนมี
การเรียนที่ดีขึ้น

การจัดการ
เรียนการสอน
ของโรงเรียนมี
คุณภาพเปน็ไป
ตามมาตฐาน
การศึกษา

ศพด.

 งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

                           รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมลูค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนเิวศ และเชิงสุขภาพและ ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่   4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และ
คุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน
2.1 แผนงานการศึกษา

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561



ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป(ีปจัจุบนั) รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป(ีแก้ไขใหม)่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน
10 ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อุดหนุนส าหรับ

สนับสนุนอาหารกลางวนั)
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวนั)

1.เพื่อใหส้อดคล้องกับลักษณะปริมาณ
งานกับงบประมาณจริง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาการศึกษา
และทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน

 แผนงานการศึกษา

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี               
 ต้ังไว ้200,000 บาท

โรงเรียนเทศบาล 1 , โรงเรียนเทศบาล 2  และ 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี
 2562,2563,2564

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561 งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี               
 ต้ังไว ้21,000,000 บาท

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2562

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
 ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวฒันธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 4  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติเพื่อ

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน
2.1 แผนงานการศึกษา

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561



ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป(ีปจัจุบนั) รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป(ีแก้ไขใหม)่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
 ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวฒันธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 4  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติเพื่อ

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน
2.1 แผนงานการศึกษา

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561

โครงการพฒันาส่ือการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ  (อุดหนุนร.ร.ไทยรัฐวทิยา 86)

โครงการพฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใหก้ับโรงเรียนไทยรัฐวทิยา 86

1.เพื่อใหส้อดคล้องกับลักษณะปริมาณ
งานกับงบประมาณจริง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาการศึกษา
และทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน

 แผนงานการศึกษา

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว ้40,000
 บาท

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว ้35,000
 บาท

2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี
 2562,2563,2564

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2562

โครงการสอนภาษาจีนในโรงเรียน   (อดุหนนุร.ร.บา้น
หว้ยน้ ารากฯ)

โครงการพฒันาการเรียนการสอนภาษาจีนใหก้บั
โรงเรียนบา้นหว้ยน้ าราก

1.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงาน
กบังบประมาณจริง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาการศึกษาและ
ทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน

 แผนงานการศึกษา

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 45,000 บาท งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 45,000 บาท 2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี
2562,2563,2564

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2562

11

12



ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป(ีปจัจุบนั) รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป(ีแก้ไขใหม)่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
 ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวฒันธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 4  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติเพื่อ

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน
2.1 แผนงานการศึกษา

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561

โครงการจัดท าขนมเบเกอร่ี    ( อดุหนนุร.ร.บา้นแมค่ า
ฝ่ังหมิ่น)

โครงการท าขนมไทยและเบเกอร่ีใหก้บัโรงเรียนบา้นแม่
ค าฝ่ังหมิ่น

1.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงาน
กบังบประมาณจริง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาการศึกษาและ
ทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน

 แผนงานการศึกษา

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 15,000 บาท งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 15,000 บาท 2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี
2562,2563,2564

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2562

โครงการพฒันาศักยภาพนกัเรียน     ( อดุหนนุ  ร.ร.
จันจว้าวิทยาคม)

โครงการพฒันาศักยภาพนกัเรียน ใหก้บัโรงเรียนจันจ
ว้าวิทยาคม

1.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงาน
กบังบประมาณจริง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาการศึกษาและ
ทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน

 แผนงานการศึกษา

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 50,000 บาท งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 50,000 บาท 2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี
2562,2563,2564

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2562

13
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ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป(ีปจัจุบนั) รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป(ีแก้ไขใหม)่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
 ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวฒันธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 4  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติเพื่อ

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน
2.1 แผนงานการศึกษา

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561

โครงการพฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 
(อดุหนนุ ร.ร.บา้นกิ่วพร้าว)

โครงการพฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาองักฤษใหก้บัโรงเรียนบา้กิ่วพร้าว

1.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงาน
กบังบประมาณจริง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาการศึกษาและ
ทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน

 แผนงานการศึกษา

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 35,000 บาท งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 30,000 บาท 2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี
2562,2563,2564

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2562

โครงการพฒันาคุณภาพผู้เรียน (อดุหนนุร.ร.บา้นปา่บงฯ) โครงการพฒันาคุณภาพผู้เรียน ใหก้บัโรงเรียนบา้นปา่
บง(หล้าราษฎร์วิทยา)

1.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงาน
กบังบประมาณจริง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาการศึกษาและ
ทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน

 แผนงานการศึกษา

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 35,000 บาท งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 30,000 บาท 2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี
2562,2563,2564

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี   พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2562
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ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป(ีปจัจุบนั) รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป(ีแก้ไขใหม)่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
 ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวฒันธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 4  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติเพื่อ

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน
2.1 แผนงานการศึกษา

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนบุาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

อดุหนนุส าหรับสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ต้ังแต่ระดับเตรียมอนบุาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 -ค่าหนงัสือ    - อปุกรณ์การเรียน  - เคร่ืองแบบ
นกัเรียน  - ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียน

1.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงาน
กบังบประมาณจริง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาการศึกษาและ
ทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน

 แผนงานการศึกษา

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี                   
ต้ังไว้ 1,000,000 บาท

โรงเรียนเทศบาล 1 ,โรงเรียนเทศบาล 2              
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี
2562,2563,2564

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2561 งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี                   
ต้ังไว้ 1,500,000 บาท

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2562
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ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป(ีปจัจุบนั) รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป(ีแก้ไขใหม)่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
 ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวฒันธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 4  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติเพื่อ

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน
2.1 แผนงานการศึกษา

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561

ค่าสนบัสนนุอาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ. ค่าสนบัสนนุอาหารกลางวันโรงเรียน สพฐ. 1.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงาน
กบังบประมาณจริง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาการศึกษาและ
ทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน

 แผนงานการศึกษา

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี                   
ต้ังไว้ 1,000,000 บาท

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี                   
ต้ังไว้ 1,900,000 บาท

2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี
2562,2563,2564

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2562

ค่าสนบัสนนุอาหารเสริม(นม) ใหก้บัโรงเรียนต่างๆ 
จ านวน 7 แหง่ และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ค่าสนบัสนนุอาหารเสริม(นม) ใหก้บัโรงเรียนต่างๆ 
จ านวน 7 แหง่ และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

1.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงาน
กบังบประมาณจริง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาการศึกษาและ
ทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน

 แผนงานการศึกษา

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี                   
ต้ังไว้ 1,000,000 บาท

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี                   
ต้ังไว้ 1,900,000 บาท

2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี
2562,2563,2564

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2562
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ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป(ีปจัจุบนั) รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป(ีแก้ไขใหม)่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
 ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวฒันธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 4  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติเพื่อ

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน
2.1 แผนงานการศึกษา

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561

โครงการจัดส่งนกัเรียนเข้าแข่งขันทกัษะวิชาการ ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก  โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 2

โครงการจัดส่งนกัเรียนเข้าแข่งขันทกัษะวิชาการ ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก  โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 2

1.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงาน
กบังบประมาณจริง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาการศึกษาและ
ทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน

 แผนงานการศึกษา

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 20,000 บาท งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี                   
ต้ังไว้ 105,000 บาท

2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี
2562,2563,2564

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี   พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี   พ.ศ.2562

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอดุหนนุส าหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของทอ้งถิ่น ค่า
ปจัจัยพื้นฐานส าหรับนกัเรียนยากจน)

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอดุหนนุส าหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของทอ้งถิ่น ค่า
ปจัจัยพื้นฐานส าหรับนกัเรียนยากจน)

1.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงาน
กบังบประมาณจริง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาการศึกษาและ
ทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน

 แผนงานการศึกษา

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 50,000 บาท งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี                   
ต้ังไว้ 98,000 บาท

2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี
2562,2563,2564

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2562
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ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป(ีปจัจุบนั) รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป(ีแก้ไขใหม)่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
 ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวฒันธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 4  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติเพื่อ

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน
2.1 แผนงานการศึกษา

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  (เงินอดุหนนุส าหรับ
สนบัสนนุในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนบุาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  (เงินอดุหนนุส าหรับ
สนบัสนนุในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนบุาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน)

1.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงาน
กบังบประมาณจริง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาการศึกษาและ
ทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน

 แผนงานการศึกษา

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี                   
ต้ังไว้ 100,000 บาท

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี                   
ต้ังไว้  1,470,000 บาท

2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี
2562,2563,2564

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2562

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอดุหนนุส าหรับ
สนบัสนนุอาหารกลางวัน)

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอดุหนนุส าหรับ
สนบัสนนุอาหารกลางวัน)

1.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงาน
กบังบประมาณจริง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาการศึกษาและ
ทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน

 แผนงานการศึกษา

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี                   
ต้ังไว้ 100,000 บาท

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี                   
ต้ังไว้  2,100,000 บาท

2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี
2562,2563,2564

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2562
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ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป(ีปจัจุบนั) รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป(ีแก้ไขใหม)่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
 ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวฒันธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 4  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติเพื่อ

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน
2.1 แผนงานการศึกษา

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561

โครงการวันเด็กแหง่ชาติ โครงการวันเด็กแหง่ชาติ 1.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงาน
กบังบประมาณจริง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาการศึกษาและ
ทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน

 แผนงานการศึกษา

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 10,000 บาท งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี                   
ต้ังไว้ 52,000 บาท

2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี
2562,2563,2564

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2562

24



แบบ  ผ.01

เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
25 โครงการสืบชะตาเวยีง

หนองหล่ม
เพื่ออนุรักษฟ์ื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
การเผยแพร่ต านานเวยีง
หนองหล่ม

จัดกิจกรรมสืบชะตาเวยีง
หนองหล่ม

       20,000       20,000       20,000       20,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในการ
อนุรักษฟ์ื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ

 อนุรักษฟ์ื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชา
ติและเปน็แหล่ง
ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ์

กองการศึกษา

   26  โครงการสืบสานปา๋เวณียี่
เปง็ล้านนา

 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
สืบสานศาสนาประเพณี
วฒันธรรมทอ้งถิ่น

 จัดกิจกรรมลอยกระทงใน
เขตเทศบาลต าบลจันจวา้

     105,000      105,000      105,000      105,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ร่วมกัน
อนุรักษสื์บสาน
ศาสนาประเพณี
วฒันธรรมทอ้งถิ่น

 ประเพณี
วฒันธรรม
ทอ้งถิ่นด ารงอยู่
และสืบทอด
ตลอดไป

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

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561



แบบ  ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
27 โครงกาส่งเสริม

ศิลปวฒันธรรม และภมูิ
ปญัญาทอ้งถิ่นของจังหวดั
เชียงราย

เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การ
เปน็เมืองแหง่
ศิลปวฒันธรรมและภมูิ
ปญัญาอันดีของทกุภาค
ส่วนในอ าเภอแม่จันและ
จังหวดัเชียงราย

อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอแม่จัน

 -       30,000  -  -  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้สืบ
สานศาสนา
ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น

 ประเพณี
วฒันธรรม
ทอ้งถิ่นด ารงอยู่
และสืบทอด
ตลอดไป

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

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561



ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี
(ปจัจุบนั)

รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี
(แก้ไขใหม)่

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

โครงการปฏบิติัธรรมคณะสงฆ์และ
ประชาชนต าบลจันจวา้และต าบลจัน 
จวา้ใต้

โครงการปฏบิติัธรรมคณะสงฆ์และ
ประชาชนต าบลจันจวา้และต าบลจัน 
จวา้ใต้

1.เพื่อใหส้อดคล้องกับลักษณะปริมาณ
งานกับงบประมาณจริง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาการศึกษา
และทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ัง
ไว ้40,000 บาท

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ัง
ไว ้63,000 บาท

2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี
 2562,2563,2564

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี       
 พ.ศ.2561

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี      
พ.ศ.2562

2.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

28

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
 ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวฒันธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ  และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพ
ชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561



ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี
(ปจัจุบนั)

รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี
(แก้ไขใหม)่

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

2.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
 ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวฒันธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ  และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพ
ชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่
เด็กและเยาวชน

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่
เด็กและเยาวชน

1.เพื่อใหส้อดคล้องกับลักษณะปริมาณ
งานกับงบประมาณจริง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาการศึกษา
และทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ัง
ไว ้10,000 บาท

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ัง
ไว ้42,000 บาท

2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี
 2562,2563,2564

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี       
 พ.ศ.2561

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี      
พ.ศ.2562

โครงการส่งเสริมประเพณีวฒันธรรมรด
น้ าด าหวัผู้สูงอายุ

โครงการส่งเสริมประเพณีวฒันธรรมรด
น้ าด าหวัผู้สูงอายุ

1.เพื่อใหส้อดคล้องกับลักษณะปริมาณ
งานกับงบประมาณจริง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาการศึกษา
และทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ัง
ไว ้100,000 บาท

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ัง
ไว ้157,000 บาท

2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี
 2562,2563,2564

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี       
 พ.ศ.2561

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี      
พ.ศ.2562
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ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี
(ปจัจุบนั)

รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี
(แก้ไขใหม)่

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

2.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
 ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวฒันธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ  และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพ
ชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561

โครงการอนุรักษสื์บสานประเพณีฮ้อง
ขวญัข้าวสู่ขวญัควาย

โครงการอนุรักษสื์บสานประเพณีฮ้อง
ขวญัข้าวสู่ขวญัควาย

1.เพื่อใหส้อดคล้องกับลักษณะปริมาณ
งานกับงบประมาณจริง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาการศึกษา
และทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ัง
ไว ้10,000 บาท

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ัง
ไว ้15,700 บาท

2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี
 2562,2563,2564

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี       
 พ.ศ.2561

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี      
พ.ศ.2562

โครงการจัดกิจกรรมสัปดาหส่์งเสริม
พระพทุธศาสนาเนื่องในวนัวสิาขบชูา

โครงการจัดกิจกรรมสัปดาหส่์งเสริม
พระพทุธศาสนาเนื่องในวนัวสิาขบชูา

1.เพื่อใหส้อดคล้องกับลักษณะปริมาณ
งานกับงบประมาณจริง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาการศึกษา
และทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ัง
ไว ้10,000 บาท

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ัง
ไว ้15,700 บาท

2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี
 2562,2563,2564

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี       
 พ.ศ.2561

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี      
พ.ศ.2562
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ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี
(ปจัจุบนั)

รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี
(แก้ไขใหม)่

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

2.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
 ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวฒันธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ  และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพ
ชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561

โครงการอนุรักษสื์บสานประเพณีหล่อ
เทยีนพรรษา

โครงการอนุรักษสื์บสานประเพณีหล่อ
เทยีนพรรษา

1.เพื่อใหส้อดคล้องกับลักษณะปริมาณ
งานกับงบประมาณจริง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาการศึกษา
และทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ัง
ไว ้10,000 บาท

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ัง
ไว ้26,000 บาท

2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี
 2562,2563,2564

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี       
 พ.ศ.2561

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี      
พ.ศ.2562

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนในวยัเรียน
เทศบาลต าบลจันจวา้

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนในวยัเรียน
เทศบาลต าบลจันจวา้

1.เพื่อใหส้อดคล้องกับลักษณะปริมาณ
งานกับงบประมาณจริง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาการศึกษา
และทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ัง
ไว ้10,000 บาท

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ัง
ไว ้52,500 บาท

2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี
 2562,2563,2564

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี       
 พ.ศ.2561

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี      
พ.ศ.2562
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ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี
(ปจัจุบนั)

รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี
(แก้ไขใหม)่

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

2.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

                      รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
 ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  3 การด ารงฐานวฒันธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ  และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพ
ชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาจันจวา้คัพ 
คร้ังที่ 38

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาจันจวา้คัพ 1.เพื่อใหส้อดคล้องกับลักษณะปริมาณ
งานกับงบประมาณจริง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาการศึกษา
และทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ัง
ไว ้10,000 บาท

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ัง
ไว ้157,500 บาท

2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี
 2562,2563,2564

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี       
 พ.ศ.2561

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี      
พ.ศ.2562

โครงการจัดการแข่งขันกฬีาสีสายสัมพนัธ์ 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  , โรงเรียนเทศบาล 1 ,
โรงเรียนเทศบาล 2

โครงการจัดการแข่งขันกฬีาสีสายสัมพนัธ์ 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  , โรงเรียนเทศบาล 1 ,
โรงเรียนเทศบาล 2

1.เพื่อใหส้อดคล้องกับลักษณะปริมาณ
งานกับงบประมาณจริง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาการศึกษา
และทรัพยากรมนษุย์อย่างยั่งยืน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นนัทนาการ

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 
20,000 บาท

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 
26,000 บาท

2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี
 2562,2563,2564

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี        
พ.ศ.2561

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2562
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แบบ  ผ.02

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
37 โครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข
เพื่อด าเนนิตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
โดยใหเ้ลือกท าชุมชน/
หมู่บา้นละ 3 โครงการใน
กรอบวงเงินงบประมาณ 
20,000 บาท ตามหนงัสือส่ัง
การ ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31
 ส.ค.2560 และหนงัสือส่ัง
การด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 
พ.ย.2560

หมู่บา้นในเขตเทศบาล
ต าบลจันจวา้ ทั้งหมด 
23 หมู่บา้นๆละ 3 
โครงการ เปน็เงิน
จ านวน 20,000.-บาท

460,000 460,000 460,000 460,000 ร้อยละ 80 ของ
ทกุหมู่บา้นได้
ด าเนินงานตาม
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขครบ 
3 โครงการ

ประชาชนมร่ีางกาย
ที่สมบรูณ์แข็งแรง
จะน าไปสู่
สุขภาพจิตที่ดีและ
ส่งผลใหก้ารพฒันา
เศรษฐกจิและสังคม
ดีตามไปด้วย

กองสาธารณสุขฯ
(อุดหนุน)

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

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561



แบบ  ผ.02

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

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561

38 ปรับปรุงศูนย์ออกก าลัง
กายประจ าอ าเภอแม่จัน

เพื่อความปลอดภยัของ
ประชาชนและผู้ที่มาใช้
บริการศูนย์ออกก าลังกาย

ศูนย์ออกก าลังกาย
ประจ าอ าเภอแม่จัน

-       50,000       50,000       50,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนและผู้
ที่มาใช้บริการ
ศูนย์ออกก าลัง
กายได้มีความ
ปลอดภยั

ผู้ที่มาใช้บริการ
ศูนย์ออกก าลัง
กายมีร่างกายที่
สมบรูณ์แข็งแรง

กองสาธารณสุขฯ



ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี
(ปจัจุบนั)

รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี
(แก้ไขใหม)่

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมลู
ฝอยโดยการมส่ีวนร่วมของเครือข่ายชุมชน
แบบบรูณาการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมลู
ฝอยโดยการมส่ีวนร่วมของเครือข่ายชุมชน
แบบบรูณาการ

1.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงานกบั
งบประมาณจริง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคุณภาพชีวิต
และสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 
10,000 บาท

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 
30,000 บาท

2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี
2562,2563,2564

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2562

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การดูแลสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การดูแลสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ

1.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงานกบั
งบประมาณจริง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคุณภาพชีวิต
และสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 
10,000 บาท

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 
63,000 บาท

2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี
2562,2563,2564

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2562
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   รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     
3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อเปน็เมืองน่าอยู่
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561



ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี
(ปจัจุบนั)

รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี
(แก้ไขใหม)่

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

   รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     
3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อเปน็เมืองน่าอยู่
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การดูแลสุขภาพ
ของวัยท างาน

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การดูแลสุขภาพ
ของวัยท างาน

1.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงานกบั
งบประมาณจริง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคุณภาพชีวิต
และสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 
10,000 บาท

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 
63,000 บาท

2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี
2562,2563,2564

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2562

41



0





ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนา
ทอ้งถ่ินสี่ป(ีปจัจุบนั)

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ทอ้งถ่ินสี่ป(ีแก้ไขใหม)่

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 1.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณ
งานกบังบประมาณจริง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคุณภาพ
ชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี
ต้ังไว้ 10,000 บาท

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี
ต้ังไว้ 20,000 บาท

2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี
 2562,2563,2564

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  
พ.ศ.2561

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  
พ.ศ.2562

43 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุการจัด
กจิกรรมในการพฒันาบทบาทและ
พฒันาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี
 อ าเภอแมจ่ัน

โครงการส่งเสริมสนบัสนนุการจัด
กจิกรรมในการพฒันาบทบาทและ
พฒันาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี
 อ าเภอแมจ่ัน

1.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณ
งานกบังบประมาณจริง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคุณภาพ
ชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี
ต้ังไว้ 10,000 บาท

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี
ต้ังไว้ 20,000 บาท

2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายปี
 2562,2563,2564

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  
พ.ศ.2561

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  
พ.ศ.2562

42

3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

   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

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561





แบบ  ผ.02

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
44 โครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะยา

เสพติดประจ าหมู่บา้นสันทาง
หลวง หมู่ 12 ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อลดการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดในหมู่บา้นและ
แกไ้ขปญัหายาเสพติดใน
ระดับพื้นที่โดยอาศัยการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
(อดุหนนุ)

บา้นสันทางหลวง หมู่ 12 
ต าบลจันจว้าใต้

 -         10,000         10,000         10,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนใน
หมู่บา้นสันทาง
หลวงได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนใน
หมู่บา้นสันทาง
หลวงได้รับ
ประโยชน์

ส านกัปลัด         
งานรักษาความ
สงบภายใน

45 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดตามยทุธศาสตร์ป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ศูนยป์ฏิบัติการป้องกันและปราบ
ปราบยาเสพติดอ าเภอแม่จนั 
(ศป.ปส.อ.แม่จนั) อ าเภอแม่จนั 
จงัหวดัเชียงราย อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอแม่จนั

เพื่อส่งเสริมการจัดกจิกรรม
รวมพลังทางสังคมในการ
ขับเคล่ือนและสนบัสนนุ
การแกป้ญัหายาเสพติด

อดุหนนุที่ท าการปกครอง
อ าเภอแมจ่ัน

-         30,000         30,000         30,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกจิกรรมได้
ประโยชน์

ปญัหาการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติดในอ าเภอแมจ่ัน
ลดลง

ส านกัปลัด         
งานรักษาความ
สงบภายใน

3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด   (KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

                          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

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561



ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี
(ปจัจุบนั)

รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี
(แก้ไขใหม)่

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

โครงการกจิกรรมรณรงค์วินยัจราจรการขับ
ขี่ปลอดภยั

โครงการกจิกรรมรณรงค์วินยัจราจรการขับขี่
ปลอดภยั

1.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณ
งานกบังบประมาณจริง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคุณภาพ
ชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี        
ต้ังไว้ 5,000 บาท

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี         
ต้ังไว้ 10,000 บาท

2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี
2562,2563,2564

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2562

โครงการส่งเสริมการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท ์ระดับทอ้งถิ่น

โครงการส่งเสริมการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์

1.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณ
งานกบังบประมาณจริง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคุณภาพ
ชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี        
ต้ังไว้ 10,000 บาท

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี         
ต้ังไว้ 15,000 บาท

2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี
2562,2563,2564

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2562

3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

46
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   รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

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

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อเปน็เมืองน่าอยู่

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561



ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี
(ปจัจุบนั)

รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี
(แก้ไขใหม)่

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน
3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

   รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

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

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อเปน็เมืองน่าอยู่

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561

โครงการอดุหนนุศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยา
เสพติดประจ าหมู่บา้น 23 หมู่บา้น

โครงการอดุหนนุศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพ
ติดประจ าหมู่บา้น 23 หมู่บา้น

1.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณ
งานกบังบประมาณจริง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคุณภาพ
ชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี        
ต้ังไว้ 10,000 บาท

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี         
ต้ังไว้ 230,000 บาท

2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี
2562,2563,2564

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2562

49 โครงการรณรงค์ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา
อบุติัเหตุในช่วงเทศกาลปใีหมแ่ละสงกรานต์

โครงการรณรงค์ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา
อบุติัเหตุในช่วงเทศกาลปใีหมแ่ละสงกรานต์

1.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณ
งานกบังบประมาณจริง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคุณภาพ
ชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี        
ต้ังไว้ 10,000 บาท

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี         
ต้ังไว้ 42,000 บาท

2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี
2562,2563,2564

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2562

48







ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี
(ปจัจุบนั)

รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี
(แก้ไขใหม)่

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

โครงการฝึกอบรมอาชีพใหแ้กผู้่พกิาร 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

โครงการฝึกอบรมอาชีพใหแ้กผู้่พกิาร 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ

1.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงาน
กบังบประมาณจริง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคุณภาพ
ชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 
10,000 บาท

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 
15,000 บาท

2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี
2562,2563,2564

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2562

โครงการฝึกอบรมอาชีพสร้างรายได้ใหแ้ก่
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลจันจว้า

โครงการฝึกอบรมอาชีพสร้างรายได้ใหแ้ก่
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลจันจว้า

1.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงาน
กบังบประมาณจริง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคุณภาพ
ชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 
10,000 บาท

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 
15,000 บาท

2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี
2562,2563,2564

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2562

   รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

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

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อเปน็เมืองน่าอยู่
3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

51
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แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561



ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี
(ปจัจุบนั)

รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี
(แก้ไขใหม)่

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

   รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

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

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อเปน็เมืองน่าอยู่
3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561

โครงการเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็ง
ของชุมชน

โครงการเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็ง
ของชุมชน

1.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงาน
กบังบประมาณจริง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคุณภาพ
ชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 
10,000 บาท

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 
40,000 บาท

2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี
2562,2563,2564

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2562

อดุหนนุกลุ่มพฒันาสตรีต าบลจันจว้า อดุหนนุกลุ่มพฒันาสตรีต าบลจันจว้า 1.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงาน
กบังบประมาณจริง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคุณภาพ
ชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 
20,000 บาท

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 
75,000 บาท

2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี
2562,2563,2564

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2562
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ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี
(ปจัจุบนั)

รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี
(แก้ไขใหม)่

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

   รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

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

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อเปน็เมืองน่าอยู่
3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561

อดุหนนุกลุ่มพฒันาสตรีต าบลจันจว้าใต้ อดุหนนุกลุ่มพฒันาสตรีต าบลจันจว้าใต้ 1.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงาน
กบังบประมาณจริง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคุณภาพ
ชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 
20,000 บาท

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 
80,000 บาท

2.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี
2562,2563,2564

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2562
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แบบ ผ.01

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
55 โครงการขยายไหล่ทาง 

บา้นกิ่วพร้าว หมู่ 4 ต าบล
จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร

ขยายไหล่ทาง ซอย 10 
ถึง สันเขื่อน ขนาดกวา้ง
เฉล่ีย 0.50-2.00 เมตร 
ระยะทางยาวรวมไม่น้อย
กวา่ 500.00 เมตร

 -      500,000             -               -   ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือน
มีความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

56 โครงการถมหนิคลุกพร้อม
บดอัดแน่น บา้นหนองครก
  หมู่ 6 ต าบลจันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาระบบการ
คมนาคมขนส่งใหม้ีความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร

ถมหนิคลุกพร้อมบดอัด
แน่น  ซอย 2 ถึง ซอย 6 
กวา้ง 3.00 เมตร    ยาว 
440.00 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.20 เมตร

 -      220,000             -               -   ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือน
มีความสะดวก
ปลอดภยัในการ
เดินทางสัญจร

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยั
ในการเดินทาง
สัญจร

กองช่าง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด  (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบัวัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ

4.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

                   รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม  การทอ่งเที่ยว และวถิีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั 
 กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS   
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561



ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป(ีปจัจุบนั) รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป(ีแก้ไขใหม)่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน
57 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า บา้นใหม ่หมู่ 1 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า บา้นใหม ่หมู่ 1 1. เพื่อใหส้อดคล้องกบัความเปน็จริงตามสภาพ

พื นที่ที่มกีารเปล่ียนแปลง
แผนงานอตุสาหกรรม
และการโยธา

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี                 
ตั งไว้ 100,000 บาท

ช่วงที่ 1 กว้าง 1.00 เมตร   ยาว  33.00 เมตร 2.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงานกบั
งบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี   พ.ศ.2561 ลึกเฉล่ีย  0.40 - 0.50  เมตร 3.เพื่อน้าไปจัดท้างบประมาณรายจ่ายป ี2562

ช่วงที่ 2 กว้าง 0.80 เมตร   ยาว  30.00 เมตร

ลึกเฉล่ีย  0.40 - 0.50  เมตร

ช่วงที่ 3 กว้าง 0.60 เมตร   ยาว  233.00 เมตร

ลึกเฉล่ีย  0.40 - 0.50  เมตร

ช่วงที่ 4 กว้าง 1.00 เมตร   ยาว 13.00 เมตร

ลึกเฉล่ีย  1.00 - 1.05  เมตร

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีตั งไว้ 420,000 บาท

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2562

                                                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวถิีการผลิตการเกษตรยั่งยืน   เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั   กลุ่ม
อาเซียน+6 และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวดัเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาโครงสร้าง
พื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ



ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป(ีปจัจุบนั) รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป(ีแก้ไขใหม)่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

                                                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวถิีการผลิตการเกษตรยั่งยืน   เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั   กลุ่ม
อาเซียน+6 และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวดัเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561

โครงการซ่อมแซมถนนสายหลักเชื่อม ต้าบลปา่สัก
นอ้ย  บา้นแมค้่าน ้าลัด หมู่ที่ 3 ต้าบลจันจว้า

โครงการซ่อมแซมถนนสายหลักเชื่อม ต้าบลปา่สักนอ้ย  
บา้นแมค้่าน ้าลัด หมู่ที่ 3 ต้าบลจันจว้า

1. เพื่อใหส้อดคล้องกบัความเปน็จริงตามสภาพ
พื นที่ที่มกีารเปล่ียนแปลง

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี                 
ตั งไว้ 100,000 บาท

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 240.00  เมตร หนา 0.04 
เมตร  หรือคิดเปน็พื นที่ไมน่อ้ยกว่า 1,440.00 ตารางเมตร

2.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงานกบั
งบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2561 งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีตั งไว้ 420,000 บาท 3.เพื่อน้าไปจัดท้างบประมาณรายจ่ายป ี2562

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2562

โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บา้นหว้ยน ้าราก หมู่ 4 
ต้าบลจันจว้า

โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บา้นหว้ยน ้าราก   หมู่ 4 
ต้าบลจันจว้า

1. เพื่อใหส้อดคล้องกบัความเปน็จริงตามสภาพ
พื นที่ที่มกีารเปล่ียนแปลง

บริเวณสายมอ่นค้าแดง 2.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงานกบั
งบประมาณจริง

ขนาดกว้าง  4.00 ม.  ยาว 46  ม.  หนา  0.15 ม. 3.เพื่อน้าไปจัดท้างบประมาณรายจ่ายป ี2562

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี                 
ตั งไว้ 50,000 บาท

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีตั งไว้ 100,000 บาท

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2563 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี    พ.ศ.2562
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58 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาโครงสร้าง
พื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

แผนงานอตุสาหกรรม
และการโยธา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาโครงสร้าง
พื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

แผนงานอตุสาหกรรม
และการโยธา



ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป(ีปจัจุบนั) รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป(ีแก้ไขใหม)่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

                                                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวถิีการผลิตการเกษตรยั่งยืน   เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั   กลุ่ม
อาเซียน+6 และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวดัเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561

60 โครงการกอ่สร้างหอประชุม บา้นหว้ยน ้าราก หมู่ 4 โครงการกอ่สร้างหอประชุม บา้นหว้ยน ้าราก หมู่ 4 1. เพื่อใหส้อดคล้องกบัความเปน็จริงตามสภาพ
พื นที่ที่มกีารเปล่ียนแปลง

แผนงานอตุสาหกรรม
และการโยธา

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี                 
ตั งไว้ 100,000 บาท

บริเวณบา้นนางศิริขวัญ ปนิทรายมลู 2.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงานกบั
งบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2561 ขนาดกว้าง  8.00 ม. ยาว 12.00  ม.    สูง  3.50 ม. 3.เพื่อน้าไปจัดท้างบประมาณรายจ่ายป ี2562

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีตั งไว้ 421,000 บาท

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2562

โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า คสล. พร้อมฝาปดิ 
บา้นหว้ยน ้าราก หมู่ 5

โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า คสล. พร้อมฝาปดิ บา้น
หว้ยน ้าราก หมู่ 5

1. เพื่อใหส้อดคล้องกบัความเปน็จริงตามสภาพ
พื นที่ที่มกีารเปล่ียนแปลง

แผนงานอตุสาหกรรม
และการโยธา

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี                 
ตั งไว้ 100,000 บาท

บริเวณซอยบา้นนายเสาร์ค้า รากะรินทร์ - บา้นนายข่าย
แกว้  กนัแดง  ซอยบา้นนายผล ปนิทรายมลู - บา้นนาย
สมบติั รากะรินทร์

2.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงานกบั
งบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2561 ขนาดกว้าง  0.40 ม. ยาว 202.00  ม. ลึกเฉล่ีย 0.40 ม. 3.เพื่อน้าไปจัดท้างบประมาณรายจ่ายป ี2562

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีตั งไว้ 525,000 บาท

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2562

61

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาโครงสร้าง
พื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาโครงสร้าง
พื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ



ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป(ีปจัจุบนั) รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป(ีแก้ไขใหม)่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

                                                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวถิีการผลิตการเกษตรยั่งยืน   เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั   กลุ่ม
อาเซียน+6 และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวดัเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561

62 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า คสล. พร้อมฝาปดิ 
บา้นดง หมู่ 6

โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า คสล. พร้อมฝาปดิ บา้นดง
 หมู่ 6  บริเวณ ซอย 6

1. เพื่อใหส้อดคล้องกบัความเปน็จริงตามสภาพ
พื นที่ที่มกีารเปล่ียนแปลง

แผนงานอตุสาหกรรม
และการโยธา

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี                 
ตั งไว้ 100,000 บาท

กว้าง  0.40 ม. ยาว 171.00  ม. ลึกเฉล่ีย 0.30 - 0.65 ม. 2.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงานกบั
งบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2561 งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีตั งไว้ 420,000 บาท 3.เพื่อน้าไปจัดท้างบประมาณรายจ่ายป ี2562

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2562

63 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า คสล. พร้อมฝาปดิ 
บา้นต้นยาง หมู่ 7

โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า คสล. พร้อมฝาปดิ บา้น
ต้นยาง หมู่ 7

1. เพื่อใหส้อดคล้องกบัความเปน็จริงตามสภาพ
พื นที่ที่มกีารเปล่ียนแปลง

แผนงานอตุสาหกรรม
และการโยธา

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี                 
ตั งไว้ 100,000 บาท

บริเวณซุ้มประตูวัด - บริเวณที่นานายวิชัย ชุ่มมงคล  
บริเวณตลาดชุมชน - บา้นนายอาจ จันเปง็  บริเวณแยก
บา้นนายอิ่น สุวรรณจักร

2.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงานกบั
งบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2561 กว้าง  0.30 ม. ยาว 133.00  ม. ลึก 0.30 - 0.40 ม. 3.เพื่อน้าไปจัดท้างบประมาณรายจ่ายป ี2562

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีตั งไว้ 300,000 บาท

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาโครงสร้าง
พื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาโครงสร้าง
พื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ



ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป(ีปจัจุบนั) รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป(ีแก้ไขใหม)่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

                                                                                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวถิีการผลิตการเกษตรยั่งยืน   เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั   กลุ่ม
อาเซียน+6 และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวดัเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561

64 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า คสล. พร้อมฝาปดิ 
บา้นหนองร่อง หมู่ 8

โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า คสล. พร้อมฝาปดิ บา้น
หนองร่อง หมู่ 8     บริเวณซอยข้างวัด ถึง ซอย 4

1. เพื่อใหส้อดคล้องกบัความเปน็จริงตามสภาพ
พื นที่ที่มกีารเปล่ียนแปลง

แผนงานอตุสาหกรรม
และการโยธา

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี                 
ตั งไว้ 100,000 บาท

กว้าง  0.50 ม. ยาว 90.00  ม. ลึกเฉล่ีย  0.40 ม. 2.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงานกบั
งบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2561 งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีตั งไว้ 250,000 บาท 3.เพื่อน้าไปจัดท้างบประมาณรายจ่ายป ี2562

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2562

65 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บา้นหว้ยน ้าราก หมู่ 9 
ต้าบลจันจว้า

โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บา้นหว้ยน ้าราก หมู่ 9 ต้าบล
จันจว้า (บริเวณสามแยกวัดปา่หมากหนอ่ถึงศาลพอ่บา้น)

1. เพื่อใหส้อดคล้องกบัความเปน็จริงตามสภาพ
พื นที่ที่มกีารเปล่ียนแปลง

แผนงานอตุสาหกรรม
และการโยธา

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี    ตั งไว้ 
100,000 บาท

1. กว้าง 4.00 ม.  ยาว  90.00 ม.                          2.
 กว้าง 3.50  ม.  ยาว  62.00 ม.                         3. 
กว้าง 8.50  ม.   ยาว  20.00  ม.

2.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงานกบั
งบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2561 งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีตั งไว้ 420,000 บาท 3.เพื่อน้าไปจัดท้างบประมาณรายจ่ายป ี2562

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาโครงสร้าง
พื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาโครงสร้าง
พื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ



ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี
(ปจัจุบนั)

รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป(ีแก้ไขใหม)่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

โครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนบา้นปา่สักหลวง
     หมู่ 1 ต าบลจันจว้าใต้

โครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนบา้นปา่สักหลวง     หมู่ 1 
ต าบลจันจว้าใต้

1. เพื่อใหส้อดคล้องกบัความเปน็จริงตามสภาพ
พื้นที่ที่มกีารเปล่ียนแปลง

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี    ต้ังไว้ 
100,000 บาท

ผิวจราจร กว้าง 6.00 ม.   ยาว 300.00  ม.  หนา  0.04 
ม.  หรือคิดเปน็พื้นที่ 1,600  ตร.ม

2.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงานกบั
งบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2561 งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 525,000 บาท 3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี2562

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2562

โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บา้นปา่สักหลวง   
  หมู่ 2 ต าบลจันจว้าใต้

โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บา้นปา่สักหลวง หมู่ 2 
ต าบลจันจว้าใต้ (บริเวณบา้นนางเครือ ลือเลิศ)

1. เพื่อใหส้อดคล้องกบัความเปน็จริงตามสภาพ
พื้นที่ที่มกีารเปล่ียนแปลง

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี    ต้ังไว้ 
100,000 บาท

 กว้าง 3.00 ม.   ยาว 32.00  ม. หนา  0.15 ม.  หรือคิด
เปน็พื้นที่ 96.00  ตร.ม

2.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงานกบั
งบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2561 งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 57,000 บาท 3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี2562

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2562

66

                                                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

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

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

67

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561

แผนงาน
อตุสาหกรรมและการ
โยธา

แผนงาน
อตุสาหกรรมและการ
โยธา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ



ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี
(ปจัจุบนั)

รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป(ีแก้ไขใหม)่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

                                                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

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

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561

โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บา้นปา่สักหลวง   
  หมู่ 2 ต าบลจันจว้าใต้

โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บา้นปา่สักหลวง หมู่ 2 
ต าบลจันจว้าใต้ (บริเวณซอย 18)

1. เพื่อใหส้อดคล้องกบัความเปน็จริงตามสภาพ
พื้นที่ที่มกีารเปล่ียนแปลง

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี    ต้ังไว้ 
100,000 บาท

กว้าง 3.00 ม. ยาว 72.00  ม. หนา  0.15 ม.  หรือคิด
เปน็พื้นที่  216.00  ตร.ม

2.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงานกบั
งบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2561 งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 130,000 บาท 3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี2562

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2562

โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปดิ บา้นปา่บงหลวง หมู่ 3 ต าบลจันจว้าใต้

โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปดิ บา้น
ปา่บงหลวง หมู่ 3 ต าบลจันจว้าใต้ (บริเวณจากสะพาน
แมน่้ าจัน ถึง บา้นนางปนิแกว้ เงางาม)

1. เพื่อใหส้อดคล้องกบัความเปน็จริงตามสภาพ
พื้นที่ที่มกีารเปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี    ต้ังไว้ 
100,000 บาท

กว้าง 0.40 ม. ยาว 135.00  ม. ลึก 0.40-0.60 ม. 2.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงานกบั
งบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2561 งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 360,000 บาท 3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี2562

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2562
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68 แผนงาน
อตุสาหกรรมและการ
โยธา

แผนงาน
อตุสาหกรรมและการ
โยธา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ



ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี
(ปจัจุบนั)

รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป(ีแก้ไขใหม)่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

                                                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

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

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561

โครงการกอ่สร้างฝาปดิรางระบายน้ า บา้นปา่
บงหลวง หมู่ 3 ต าบลจันจว้าใต้

โครงการกอ่สร้างฝาปดิรางระบายน้ าบา้นปา่บงหลวง หมู่ 
3 ต าบลจันจว้าใต้                                             ( 
บริเวณหนา้บา้นนางบรรจง แสนแพทย์ )

1. เพื่อใหส้อดคล้องกบัความเปน็จริงตามสภาพ
พื้นที่ที่มกีารเปล่ียนแปลง

ขนาดกว้าง  0.30    เมตร  ยาว  112.00  เมตร 2.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงานกบั
งบประมาณจริง

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี           
 ต้ังไว้ 100,000 บาท

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 160,000 บาท 3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี2562

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2562

70 แผนงาน
อตุสาหกรรมและการ
โยธา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ



ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี
(ปจัจุบนั)

รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป(ีแก้ไขใหม)่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

                                                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

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

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561

โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บา้นกิ่วพร้าว หมู่
 4

โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บา้นกิ่วพร้าว หมู่ 4 1. เพื่อใหส้อดคล้องกบัความเปน็จริงตามสภาพ
พื้นที่ที่มกีารเปล่ียนแปลง

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี    ต้ังไว้ 
100,000 บาท

บริเวณซอยข้างโรงเรียนบา้นกิ่วพร้าว 2.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงานกบั
งบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2561 ขนาดกว้าง  4.00 ม. ยาว  107.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
คิดเปน็พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 428.00 ตร.ม

3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี2562

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 250,000 บาท

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2562
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปดิ  บา้นหนองปึ๋งหมู่ 5 ต าบลจันจว้าใต้

โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปดิ    บา้น
หนองปึ๋ง  หมู่ 5 ต าบลจันจว้าใต้  ( บริเวณซอย 5 )

1. เพื่อใหส้อดคล้องกบัความเปน็จริงตามสภาพ
พื้นที่ที่มกีารเปล่ียนแปลง

กว้าง  0.40 ม.  ยาว 170.00  ม. ลึก 0.40-0.60  ม. 2.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงานกบั
งบประมาณจริง

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี           
  ต้ังไว้ 100,000 บาท

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 420,000 บาท 3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี2562

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี   พ.ศ.2562

71

72

แผนงาน
อตุสาหกรรมและการ
โยธา

แผนงาน
อตุสาหกรรมและการ
โยธา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ



ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี
(ปจัจุบนั)

รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป(ีแก้ไขใหม)่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

                                                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

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

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561

โครงการปรับปรุงโรงน้ าด่ืมในหมู่บา้นหนอง
ครก หมู่ 6  ต าบลจันจว้า

โครงการปรับปรุงโรงน้ าด่ืมในหมู่บา้นหนองครก หมู่ 6  
ต าบลจันจว้า

1. เพื่อใหส้อดคล้องกบัความเปน็จริงตามสภาพ
พื้นที่ที่มกีารเปล่ียนแปลง

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี           
 ต้ังไว้ 100,000 บาท

กว้าง  3.00 ม.  ยาว 5.00  ม. สูง 3.00  ม. หรือมพีื้นที่ไม่
นอ้ยกว่า 15.00 ตร.ม

2.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงานกบั
งบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2561 งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 56,000 บาท 3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี2562

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี   พ.ศ.2562

โครงการกอ่สร้างฝาปดิรางระบายน้ า คสล. 
บา้นหนองครก หมู่ 6 ต าบลจันจว้าใต้

โครงการกอ่สร้างฝาปดิรางระบายน้ า คสล. บา้นหนองครก
 หมู่ 6 ต าบลจันจว้าใต้  (ซอย 6 )

1. เพื่อใหส้อดคล้องกบัความเปน็จริงตามสภาพ
พื้นที่ที่มกีารเปล่ียนแปลง

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี           
 ต้ังไว้ 100,000 บาท

ขนาดกว้าง  0.40 ม.  ยาว 79.00  ม. 2.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงานกบั
งบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2561 งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 142,000 บาท 3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี2562
ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี   พ.ศ.2562

73

74 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

แผนงาน
อตุสาหกรรมและการ
โยธา

แผนงาน
อตุสาหกรรมและการ
โยธา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ



ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี
(ปจัจุบนั)

รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป(ีแก้ไขใหม)่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

                                                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

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

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561

โครงการยกระดับถนนลูกรังเชื่อมระหว่างบา้น
มว่งหมสีู หมู่ 7 ถึง บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น หมู่ 9

โครงการยกระดับถนนลูกรังเชื่อมระหว่างบา้นมว่งหมสีู 
หมู่ 7 ถึง บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น หมู่ 9

1. เพื่อใหส้อดคล้องกบัความเปน็จริงตามสภาพ
พื้นที่ที่มกีารเปล่ียนแปลง

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี           
  ต้ังไว้ 100,000 บาท

ขนาดกว้าง  7.00 ม. หนา 0.50 ม. ยาว 200.00  ม. 2.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงานกบั
งบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2561 งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 310,000 บาท 3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี2562

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี   พ.ศ.2562

โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บา้นปา่กุ๊ก หมู่ 8 
ต าบลจันจว้าใต้

โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บา้นปา่กุ๊ก หมู่ 8 ต าบลจันจ
ว้าใต้ (บริเวณทางเข้าสุสาน)

1. เพื่อใหส้อดคล้องกบัความเปน็จริงตามสภาพ
พื้นที่ที่มกีารเปล่ียนแปลง

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี           
 ต้ังไว้ 100,000 บาท

ขนาดกว้าง  4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 150.00  ม. หรือ
คิดเปน็พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 600 ตร.ม

2.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงานกบั
งบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2561 งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 310,000 บาท 3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี2562

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี   พ.ศ.2562

76

75

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

แผนงาน
อตุสาหกรรมและการ
โยธา

แผนงาน
อตุสาหกรรมและการ
โยธา



ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี
(ปจัจุบนั)

รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป(ีแก้ไขใหม)่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

                                                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

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

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561

โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปดิ บา้นแมค่ าฝ่ังหมิ่น หมู่ 9

โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปดิ บา้น
แมค่ าฝ่ังหมิ่น หมู่ 9 (บริเวณหนา้บา้นนายตา ปงกนัค า ถึง
 บา้นนางบวัคาร วิยะกาศ

1. เพื่อใหส้อดคล้องกบัความเปน็จริงตามสภาพ
พื้นที่ที่มกีารเปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี           
 ต้ังไว้ 100,000 บาท

ขนาดกว้าง  0.50 ม. ลึก 0.70 ม. ยาว 92.00  ม. 2.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงานกบั
งบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2561 งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 420,000 บาท 3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี2562

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี   พ.ศ.2562

โครงการถมดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร บา้น
สันหลวง หมู่ 10

โครงการถมดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร บา้นสันหลวง หมู่
 10

1. เพื่อใหส้อดคล้องกบัความเปน็จริงตามสภาพ
พื้นที่ที่มกีารเปล่ียนแปลง

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี           
 ต้ังไว้ 100,000 บาท

จ านวน 10 จุดหนาเฉล่ีย 0.10-0.15 ม. หรือคิดเปน็
ปริมาณดินไมน่อ้ยกว่า 3,200 ลบ.ม.

2.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงานกบั
งบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2561 งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 420,000 บาท 3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี2562

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี   พ.ศ.2562

78

77 แผนงาน
อตุสาหกรรมและการ
โยธา

แผนงาน
อตุสาหกรรมและการ
โยธา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ



ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี
(ปจัจุบนั)

รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป(ีแก้ไขใหม)่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

                                                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

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

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561

โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บา้นปา่ถ่อน หมู่ 
11

โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บา้นปา่ถ่อน หมู่ 11 1. เพื่อใหส้อดคล้องกบัความเปน็จริงตามสภาพ
พื้นที่ที่มกีารเปล่ียนแปลง

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี           
 ต้ังไว้ 100,000 บาท

บริเวณ ซอย  3  ถึง ซอย 5 2.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงานกบั
งบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2561 กว้าง  4.00 ม.  ยาว 60.00  ม. หนา 0.15  ม. หรือคิด
เปน็พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 420 ตร.ม

3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี2562

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 128,000 บาท

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี   พ.ศ.2562

โครงการกอ่สร้างฝายกั้นน้ า  คสล. บา้นปา่ถ่อน
  หมู่ 11

โครงการกอ่สร้างฝายกั้นน้ า  คสล. บา้นปา่ถ่อน  หมู่ 11 
บริเวณเข้าอา่งเกบ็น้ าปางควาย

1. เพื่อใหส้อดคล้องกบัความเปน็จริงตามสภาพ
พื้นที่ที่มกีารเปล่ียนแปลง

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี           
 ต้ังไว้ 100,000 บาท

กว้าง  2.50 ม. ลึก  2.00 ม.   ยาว 4.20  ม. 2.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงานกบั
งบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2561 งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 178,000 บาท 3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี2562

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี   พ.ศ.2562

80

79 แผนงาน
อตุสาหกรรมและการ
โยธา

แผนงาน
อตุสาหกรรมและการ
โยธา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ



ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี
(ปจัจุบนั)

รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป(ีแก้ไขใหม)่ เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

                                                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

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

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561

โครงการกอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียมทางเข้าสุสาน 
บา้นสันทางหลวง หมู่ 12

โครงการกอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียมทางเข้าสุสาน บา้นสัน
ทางหลวง หมู่ 12

1. เพื่อใหส้อดคล้องกบัความเปน็จริงตามสภาพ
พื้นที่ที่มกีารเปล่ียนแปลง

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี           
 ต้ังไว้ 100,000 บาท

กว้าง  4.00 ม. ลึก  2.50 ม.   ยาว 5.00  ม. 2.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงานกบั
งบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2561 งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 420,000 บาท 3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี2562

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี   พ.ศ.2562

โครงการกอ่สร้างทางเดินพร้อมหลังคาโรงเรียน โครงการกอ่สร้างทางเดินพร้อมหลังคาโรงเรียน 1. เพื่อใหส้อดคล้องกบัความเปน็จริงตามสภาพ
พื้นที่ที่มกีารเปล่ียนแปลง

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี           
 ต้ังไว้ 100,000 บาท

โรงเรียนเทศบาล 1,โรงเรียนเทศบาล2และ ศพด. 2. เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงานกบั
งบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี   พ.ศ.2561 งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 240,000 บาท 3. เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี
2562,2563,2564

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี   พ.ศ.2562

82

81 แผนงาน
อตุสาหกรรมและการ
โยธา

แผนงาน
อตุสาหกรรมและการ
โยธา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ



แบบ ผ.01

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
83 โครงการพฒันาเวยีงหนอง

หล่มเทศบาลต าบลจันจวา้
เพื่อพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยว
ในเวยีงหนองหล่ม

ก่อสร้างหอดูนก/ก่อสร้าง
สะพานศึกษาธรรมชาติ

 -      400,000      400,000      400,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและ
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวสร้างรายได้

กองช่าง        
กรมโยธาธกิาร
และผังเมือง

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด  (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบัวัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ

4.2  แผนงานเคหะและชุมชน

                   รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า  การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม  การทอ่งเที่ยว และวถิีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั  
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS   
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561



ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี
(ปจัจุบนั)

รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี
(แก้ไขใหม)่

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิบริเวณจุดเส่ียง
 บา้นปา่สักหลวง หมู่ 2

โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิบริเวณจุดเส่ียง
 บา้นปา่สักหลวง หมู่ 2  (ภายในหมู่บา้น)

1. เพื่อใหส้อดคล้องกบัความเปน็จริงตาม
สภาพพื้นที่ที่มกีารเปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี        
ต้ังไว้ 50,000 บาท

รายละเอยีดตามแบบแปลนของเทศบาล
ก าหนด

2.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงาน
กบังบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2561 งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 
330,000 บาท

3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี2562

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2562

โครงการปรับปรุงเสียงตามสายประจ า
หมู่บา้น บา้นต้นยาง หมู่ 7

โครงการปรับปรุงเสียงตามสายประจ า
หมู่บา้น บา้นต้นยาง หมู่ 7

1. เพื่อใหส้อดคล้องกบัความเปน็จริงตาม
สภาพพื้นที่ที่มกีารเปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี        
ต้ังไว้ 50,000 บาท

ตามแบบแปลนของเทศบาลก าหนด 2.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงาน
กบังบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2561 งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 
110,000 บาท

3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี2562

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2562

84

85

                                                                                                          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 เชื่อมโยง
กลุ่มจังหวดั กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561



ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี
(ปจัจุบนั)

รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี
(แก้ไขใหม)่

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 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 เชื่อมโยง
กลุ่มจังหวดั กลุ่มอาเซียน+6 และGMS

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561

โครงการขยายเขตไฟฟา้เข้าสุสานบา้นหนอง
ร่อง หมู่ 8

โครงการขยายเขตไฟฟา้เข้าสุสานบา้นหนอง
ร่อง หมู่ 8

1. เพื่อใหส้อดคล้องกบัความเปน็จริงตาม
สภาพพื้นที่ที่มกีารเปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี        
ต้ังไว้ 100,000 บาท

ตามแบบแปลนของเทศบาลก าหนด 2.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงาน
กบังบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2561 งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 
63,000 บาท

3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี2562

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2562

86



4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน



4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน



แบบ ผ.01

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
87 โครงการซ่อมแซมระบบ

ประปาในหมู่บา้น บา้น
ทรายมูล หมู่ 2 ต าบล
จันจวา้

เพื่อใหป้ระชาชนมีน  าไวใ้ช้
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

ซ่อมแซมระบบประปาใน
หมู่บา้น บา้นทรายมูล หมู่
 2 ต าบลจันจวา้

 -      420,000             -               -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีน  า
สะอาดส าหรับ
อุปโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

 กองประปา

รบัผิดชอบหลัก

                 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวถิีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั   กลุ่ม
อาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวดัเชียงราย: ยุทธศาสตร์ที่1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั               กลุ่ม
อาเซียน+6 และGMS

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.3 แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณและที่ผ่านมา      ตัวชี้วัด       
(KPI)วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ    ผลที่คาดว่า     

 จะได้รบั

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561



ล าดบั รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่
ป(ีปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
(แก้ไขใหม)่

เหตผุลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

โครงการเปล่ียนทอ่เมนประปาจากหวับา้นถึง
ทา้ยบา้น บา้นสันนาหนองบวั หมู่ 10 ต.จันจว้า

โครงการเปล่ียนทอ่เมนประปาจากหวับา้นถึงทา้ยบา้น 
บา้นสันนาหนองบวั หมู่ 10  ต.จันจว้า

1. เพื่อใหส้อดคล้องกบัความเปน็จริงตาม
สภาพพื้นที่ที่มกีารเปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี          
ต้ังไว้ 100,000 บาท

ตามแบบแปลนของเทศบาลก าหนด 2.เพื่อใหส้อดคล้องกบัลักษณะปริมาณงาน
กบังบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2561 งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีต้ังไว้ 420,000 
บาท

3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี2562

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี  พ.ศ.2562

แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

                                                                                                          รายละเอียดโครงการพัฒนา

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.3 แผนงานการพาณิชย์

88

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

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561



4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

4.3 แผนงานการพาณิชย์



แบบ ผ.01

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
89 ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ

ประชาชนตามหลักเกณฑ์
เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน
ตามหลักเกณฑ์ (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
 มท 0808.2/ว 5836 ลงวันที่ 
11 ตุลาคม 2560 และที่ มท 
0808.2/3028 ลงวันที่ 6 มิ.ย.
2561

ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลจันจวา้

      50,000       50,000       50,000       50,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ
ตามหลักเกณฑ์

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ
ได้รวดเร็ว

ส านักปลัด

90 ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่า
สินไหมทดแทน

เพื่อชดใช้ค่าเสียหายหรือ
ค่าสินไหมทกแทนจากการ
กระท าละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ต่อบคุคลภายนอก

พนักงานเทศบาลต าบล
จันจวา้ทกุคน

      10,000       10,000       10,000       10,000 ร้อยละ 80 ของ
พนักงานเทศบาล
ได้รับความ
ช่วยเหลือจาก
หน่วยงาน

พนักงาน
เทศบาลต าบล
จันจวา้ทกุคน
ได้รับความ
ช่วยเหลือจาก
หน่วยงาน

ส านักปลัด

5. ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบรูณาการ

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแมจ่ัน  จังหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561

5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป
 งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

รบัผิดชอบหลัก



แบบ ผ.01

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

5. ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบรูณาการ

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแมจ่ัน  จังหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561

5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป
 งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

รบัผิดชอบหลัก

91 โครงการจัดท าแผนพฒันา
ทอ้งถิ่น

เพื่อส่งเสริมใหชุ้มชนจัดท า
และทบทวนแผนชุมชน
ด้วยตนเองและน าไปใช้
เปน็แนวทางพฒันาทอ้งถิ่น

ฝึกอบรมการจัดท า
แผนพฒันาทอ้งถิ่น 23 
หมู่บา้น

      20,000       20,000       20,000       20,000 ร้อยละ80 ของ
ประชาชนได้รับ
ในการจัดท า
แผนพฒันา
ทอ้งถิ่น

ชุมชนมีความ
เข้มแข็งและมี
แผนพฒันา
ชุมชนที่มี
ประสิทธภิาพ

      ส านัก
ปลัด         
งานนโยบาย

และแผน



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
92 โครงการเพิ่ม

ประสิทธภิาพสถานที่
กลางเพื่อเปน็ศูนย์
ปฏบิติัการรวมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
 อปท. ระดับอ าเภอ

เพื่อใหก้ารด าเนนิงานของ
ศูนย์ปฏบิติัการร่วมมอืใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น (ตามหนงัสือส่ังการ
 ที่ ชร 0023.15/ว 1139 
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

อุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นในเขตอ าเภอ
แม่จัน

      20,000       20,000       20,000       20,000  ร้อยละ80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือจาก
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

ประชาชนในเขต
อ าเภอแม่จันได้รับ
ความช่วยเหลือ
จากองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ส านักปลัด

93 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมการ
มีวนิัยและจิตสาธารณะ

เพื่อสร้างจิตส านึก
ปลูกฝังคุณธรรมในการ
ปฏบิติัราชการและการมี
จิตอาสาต่อส่วนรวม

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและจิตอาสา
ใหแ้ก่ปคุลากรของเทศบาล
ต าบลจันจวา้

      20,000       20,000       20,000       20,000  ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมได้
ประโยชน์

 พนักงานมีจิตร
ส านึกมีคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏบิติังาน

ส านักปลัด

5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป
 งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

5. ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบรูณาการ

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแมจ่ัน  จังหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป
 งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

5. ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบรูณาการ

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแมจ่ัน  จังหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561

94 โครงการจัดท า
แผนพฒันาหมู่บา้น
ใหแ้ก่คณะกรรมการ
หมู่บา้น(กม.)

เพื่อสร้างความเข้าใจใน
การจัดท าแผนพฒันา
หมู่บา้นใหแ้ก่
คณะกรรมการหมู่บา้นใน
เขตเทศบาลต าบลจันจวา้

หมู่บา้นในเขตเทศบาล
ต าบลจันจวา้ 23 หมู่บา้น

        5,000         5,000         5,000         5,000 ร้อยละ 80 ของ
คณะกรรมการ
หมู่บา้น(กม.)มี
ความเข้าใจในการ
จัดท าแผนพฒันา
หมู่บา้น

คณะกรรมการ
หมู่บา้น(กม.)มี
ความเข้าใจในการ
จัดท าแผนพฒันา
หมู่บา้นใหถู้กตาม
ระเบยีบ

ส านักปลัด



ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี
(ปจัจุบนั)

รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป(ีแก้ไข
ใหม)่

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

โครงการรังวดัสอบเขตที่ดินและออกหนังสือ
ส าคัญส าหรับที่หลวง

ค่าใช้จ่ายในการวดัสอบเขตที่ดินและออก
หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง

1. เพื่อใหส้อดคล้องกับความเปน็จริงตาม
สภาพพื้นที่ที่มีการเปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพฒันาการเมืองและ
การบริหารจัดการองค์กรแบบบรูณาการ

 แผนงานบริหารทั่วไป

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี       
ต้ังไว ้50,000 บาท

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี       
ต้ังไว ้100,000 บาท

2.เพื่อใหส้อดคล้องกับลักษณะปริมาณงาน
กับงบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2562 3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี
2562, 2563, 2564

96 โครงการพฒันาพื้นที่ชุมชนเวยีงหนองหล่ม โครงการพฒันาพื้นที่ชุมชนเวยีงหนองหล่ม 1. เพื่อใหส้อดคล้องกับความเปน็จริงตาม
สภาพพื้นที่ที่มีการเปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพฒันาการเมืองและ
การบริหารจัดการองค์กรแบบบรูณาการ

 แผนงานบริหารทั่วไป

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี        
ต้ังไว ้50,000 บาท

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี       
ต้ังไว ้200,000 บาท

2.เพื่อใหส้อดคล้องกับลักษณะปริมาณงาน
กับงบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2562 3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี
2562, 2563, 2564

5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป

95

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแมจ่ัน  จังหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบรูณาการ

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561



ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี
(ปจัจุบนั)

รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป(ีแก้ไข
ใหม)่

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน
5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแมจ่ัน  จังหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบรูณาการ

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561

97 โครงการปรับปรุงข้อมูลในการจัดท าแผนที่
ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน

โครงการจัดท าข้อมูลแผนที่ภาษแีละทะเบยีน
ทรัพย์สิน และการจัดท าฐานข้อมูลในการ
จัดเก็บรายได้

1. เพื่อใหส้อดคล้องกับความเปน็จริงตาม
สภาพพื้นที่ที่มีการเปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพฒันาการเมืองและ
การบริหารจัดการองค์กรแบบบรูณาการ

 แผนงานบริหารทั่วไป

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี        
 ต้ังไว ้100,000 บาท

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี       
ต้ังไว ้200,000 บาท

2.เพื่อใหส้อดคล้องกับลักษณะปริมาณงาน
กับงบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2562 3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี
2562, 2563, 2564

98 โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้เพื่อประชาชน โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้เพื่อประชาชน 1. เพื่อใหส้อดคล้องกับความเปน็จริงตาม
สภาพพื้นที่ที่มีการเปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพฒันาการเมืองและ
การบริหารจัดการองค์กรแบบบรูณาการ

 แผนงานบริหารทั่วไป

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี        
 ต้ังไว ้5,000 บาท

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี       
ต้ังไว ้10,000 บาท

2.เพื่อใหส้อดคล้องกับลักษณะปริมาณงาน
กับงบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2561 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2562 3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี
2562, 2563, 2564



ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี
(ปจัจุบนั)

รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป(ีแก้ไข
ใหม)่

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน
5.1แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแมจ่ัน  จังหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบรูณาการ

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561

99 โครงการฝึกอบรมบคุลากรผู้ดูแลระบบ
ประปาหมู่บา้นในเขตเทศบาลต าบลจันจวา้

โครงการฝึกอบรมบคุลากรผู้ดูแลระบบ
ประปาหมู่บา้นในเขตเทศบาลต าบลจันจวา้

1. เพื่อใหส้อดคล้องกับความเปน็จริงตาม
สภาพพื้นที่ที่มีการเปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

 แผนงานบริหารทั่วไป

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี        
ต้ังไว ้10,000 บาท

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี       
ต้ังไว ้10,000 บาท

2.เพื่อใหส้อดคล้องกับลักษณะปริมาณงาน
กับงบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2562 3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี
2562,2563,2564

100 โครงการอบรมพฒันาศักยภาพผู้บริหาร
ทอ้งถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลจันจวา้

โครงการอบรมพฒันาศักยภาพผู้บริหาร
ทอ้งถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลและหวัหน้าส่วน
ราชการเทศบาลต าบลจันจวา้

1. เพื่อใหส้อดคล้องกับความเปน็จริงตาม
สภาพพื้นที่ที่มีการเปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

 แผนงานบริหารทั่วไป

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี        
ต้ังไว ้10,000 บาท

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี       
ต้ังไว ้50,000 บาท

2.เพื่อใหส้อดคล้องกับลักษณะปริมาณงาน
กับงบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ.2562 3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี
2562,2563,2564



ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี
(ปจัจุบนั)

รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี
(แก้ไขใหม)่

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

โครงการฝึกอบรมและใหค้วามรู้
อาสาสมัครมัคคุเทศก์ชุมชน

โครงการฝึกอบรมและใหค้วามรู้
อาสาสมัครมัคคุเทศก์ชุมชน

1. เพื่อใหส้อดคล้องกับความเปน็จริง
ตามสภาพพื้นที่ที่มีการเปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์สมบรูณ์

แผนงานการเกษตร

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี   
 ต้ังไว ้10,000 บาท

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี   
 ต้ังไว ้15,000 บาท

2.เพื่อใหส้อดคล้องกับลักษณะปริมาณ
งานกับงบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี        
 พ.ศ.2561

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี        
 พ.ศ.2562

3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี
2562,2563,2564

โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้วธิกีารดูนก
เวยีงหนองหล่ม

โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้วธิกีารดูนก
เวยีงหนองหล่ม

1. เพื่อใหส้อดคล้องกับความเปน็จริง
ตามสภาพพื้นที่ที่มีการเปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์สมบรูณ์

แผนงานการเกษตร

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี   
 ต้ังไว ้10,000 บาท

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี   
ต้ังไว ้15,000 บาท

2.เพื่อใหส้อดคล้องกับลักษณะปริมาณ
งานกับงบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี     
พ.ศ.2561

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี     
พ.ศ.2562

3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี
2562,2563,2564

101

102

6. ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์สมบรูณ์

    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหด้ ารงความสมบรูณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาค้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน

6.2 แผนงานการเกษตร

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561



ล าดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี
(ปจัจุบนั)

รายละเอียดในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี
(แก้ไขใหม)่

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

6. ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์สมบรูณ์

    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหด้ ารงความสมบรูณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาค้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว และยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน

6.2 แผนงานการเกษตร

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561

โครงการรักน้ า รักปา่ รักษาแผ่นดิน โครงการรักน้ า รักปา่ รักษาแผ่นดิน 1. เพื่อใหส้อดคล้องกับความเปน็จริง
ตามสภาพพื้นที่ที่มีการเปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์สมบรูณ์

แผนงานการเกษตร

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี   
 ต้ังไว ้10,000 บาท

งบประมาณในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี   
 ต้ังไว ้15,000 บาท

2.เพื่อใหส้อดคล้องกับลักษณะปริมาณ
งานกับงบประมาณจริง

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี     
พ.ศ.2561

ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี      
พ.ศ.2562

3.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายป ี
2562,2563,2564
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แบบ ผ. 08

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

104 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ เคร่ืองส ารองไฟฟา้  3  เคร่ือง 7,800     ส านักปลัด

เคร่ืองคอมพวิเตอร์  3 เคร่ือง 50,000   ส านักปลัด

เคร่ืองพมิพ ์ 1 เคร่ือง 8,000     ส านักปลัด

105 ครุภณัฑ์ส านักงาน พดัลมติดผนัง  2 เคร่ือง 3,000     ส านักปลัด

ครุภณัฑ์การเกษตร เคร่ืองอัดฟาง 500,000  ส านักปลัด

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายวดีีโอมุมสูง (โดรน) 40,000   ส านักปลัด
ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ เคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ 1 เคร่ือง 30,000   ส านักปลัด

107 เคร่ืองคอมพวิเตอร์  1 เคร่ือง 22,000   
เคร่ืองส ารองไฟฟา้  1  เคร่ือง 2,500     

108 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ หม้อแปลงไฟฟา้ (รร.ท1,รร.ท2,ศพด)   200,000  200,000   200,000 กองการศึกษา
109 โต๊ะหมู่บชูา 1 ชุด      8,900 รร.เทศบาล 2

โต๊ะส านักงาน 6 ตัว    15,000 รร.เทศบาล 2
เก้าอี้  6 ตัว      3,500 รร.เทศบาล 2
เคร่ืองเล่นสนาม 1 ชุด   340,000 รร.เทศบาล 1
เคร่ืองปรับอากาศ 1 เคร่ือง    34,000 รร.เทศบาล 1           

รร.เทศบาล 2 ,ศพด.

         บญัชีครภุณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

รบัผิดชอบหลัก
 งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

ค่าครุภณัฑ์แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน
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ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

ค่าครุภณัฑ์แผนงานการเกษตร

ค่าครุภณัฑ์แผนงานสังคมสงเคราะห์

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
การปฏบิติังานและการ
บริการประชาชน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงานแผนงานการศึกษางาน
ระดับก่อนวยัเรียนและ
ประถมศึกษา



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

รบัผิดชอบหลัก
 งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

แก้ไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 2  พ.ศ.2561

110 คอมพวิเตอร์ 2 เคร่ือง    33,500 รร.เทศบาล 1           
รร.เทศบาล 2

เคร่ืองพมิพ ์ 2 เคร่ือง      9,000 รร.เทศบาล 1           
รร.เทศบาล 2

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพ ์ 2 เคร่ือง    20,000 กองช่าง

ครุภณัฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน   800,000 กองช่าง

ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองโทรสาร 1 เคร่ือง    20,000 กองช่าง
ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องส่องทางไกล  10 ตัว    50,000 กองช่าง

112 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กแบบสองบาน  2 ตู้    11,000 กองสาธารณสุข
โต๊ะคอมพวิเตอร์  2 ตัว      6,000

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์  2 ตัว    45,000 กองสาธารณสุข
เคร่ืองพมิพ ์ 2 เคร่ือง      5,400

111 เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
การปฏบิติังานและการ
บริการประชาชน

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ค่าครุภณัฑ์แผนงานการศึกษางาน
ระดับก่อนวยัเรียนและ
ประถมศึกษา



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         60,000 3         30,000 3         30,000 3         30,000 13       150,000
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3        400,000 1        200,000 1        200,000 1        200,000 6     1,000,000

7       460,000 4       230,000 4       230,000 4       230,000 19     1,150,000

2)
2.1 แผนงานการศึกษา 16     1,438,800 9        338,800 9        338,800 9        338,800 43     2,455,200
2.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 8        405,000 6        370,000 6        370,000 6        370,000 26     1,515,000

24    1,843,800 15       708,800 15       708,800 15       708,800 69     3,970,200
3)

3.1 แผนงานสาธารณสุข 7        160,000 7        160,000 7        160,000 7        160,000 28       640,000
3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4         50,000 3         30,000 3         30,000 3         30,000 13       140,000

11       210,000 10       190,000 10       190,000 10       190,000 41       780,000

    บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือเปน็เมืองน่าอยู่

รวม

รวม

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแมจ่ัน  จังหวัดเชยีงราย
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไขเพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1/2560

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาและทรพัยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน

รวม

ยุทธศาสตร์ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2564 รวม  4  ปีป ี2563



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)

4)

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 52       15,250,000 5           190,000 4          180,000 4       180,000 65     15,800,000

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3           120,000 2           100,000 2          100,000 2       100,000 9         420,000
4.3 แผนงานการพาณิชย์ 3           300,000 1           100,000 1          100,000 1       100,000 6         600,000

58      15,670,000 8          390,000 7         380,000 7       380,000 80     16,820,000

5)

5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 2             20,000 2             20,000 2           20,000 2         20,000 8           80,000

                -   
2            20,000 2           20,000 2          20,000 2        20,000 8           80,000

6)

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

6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 12         1,200,000 12        1,200,000 12       1,200,000 12     1,200,000 48       4,800,000

25        1,680,000 25       1,680,000 25      1,680,000 25    1,680,000 100       6,720,000
127      19,883,800 64       3,218,800 63      3,208,800 63    3,208,800      317     29,520,200

           บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ระบบนิเวศน์สมบูรณ์

รวม
รวมโครงการทัง้หมด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ

รวม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

รวม

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

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2564 รวม  4  ปีปี 2563


