
แบบ ผ.02

เปา้หมาย  ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564  2565   (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการกอ่สร้างฝายน ้าล้น

ล้าเหมอืงกอตันสามแยก
บา้นใหม ่หมู่ 1 -บา้นทราย
มลู  หมู่ 2  ต้าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาแหล่งน ้า  
ส้าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน ้าทว่มขังภายใน
พื นที่

กอ่สร้างฝายน ้าล้นล้า
เหมอืงกอตันสามแยกบา้น
ใหม ่หมู่ 1 -บา้นทรายมลู  
หมู่ 2  ต้าบลจันจว้า

 -    -    20,000  -    -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน ้าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกันน ้า
ท่วมขังภายในพื นที่

กองช่าง

2 โครงการกอ่สร้างฝายกั นน ้า
(ฝายใบไผ่)เข้าสู่พื นที่ทาง
การเกษตร บา้นแมค้่าน ้าลัด
 หมู่ 3 ต้าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาแหล่งน ้า  
ส้าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน ้าทว่มขังภายใน
พื นที่

กอ่สร้างฝายกั นน ้าเข้าสู่
พื นที่ทางการเกษตร บา้น
แมค้่าน ้าลัด  หมู่ 3  ต้าบล
จันจว้า

             -                -         20,000               -                    -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี ้าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพยีงและปอ้งกนั
น ้าทว่มขังภายในพื นที่

กองช่าง

3 โครงการปรับปรุงแหล่งน ้า
หนองฮ้อมแฮดบา้นหว้ยน ้า
ราก  หมู่ 4  ต้าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาแหล่งน ้า  
ส้าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน ้าทว่มขังภายใน
พื นที่

ปรับปรุงแหล่งน ้าหนอง
ฮ้อมแฮด  บา้นหว้ยน ้าราก 
 หมู่ 4     ต้าบลจันจว้า

             -         20,000              -                 -                    -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี ้าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพยีงและปอ้งกนั
น ้าทว่มขังภายในพื นที่

กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต้าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS   
และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกจิและ
การทอ่งเที่ยว

1.2 แผนงานการเกษตร : งานอนรัุกษแ์หล่งน ้าและปา่ไม้
 งบประมาณ



แบบ ผ.02

เปา้หมาย  ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564  2565   (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต้าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS   
และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกจิและ
การทอ่งเที่ยว

1.2 แผนงานการเกษตร : งานอนรัุกษแ์หล่งน ้าและปา่ไม้
 งบประมาณ

4 โครงการปรับปรุงฟื้นฟู
แหล่งน ้าเวียงหนองหล่ม 
หนา้วัดทศพลปา่หมากหนอ่
 บา้นหว้ยน ้าราก หมู่ 4  
ต้าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาแหล่งน ้า  
ส้าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน ้าทว่มขังภายใน
พื นที่

ปรับปรุงฟื้นฟแูหล่งน ้า
เวียงหนองหล่ม หนา้วัดทศ
พลปา่หมากหนอ่ บา้นหว้ย
น ้าราก หมู่ 4  ต้าบลจันจว้า

             -                -        100,000               -                    -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน ้าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกันน ้า
ท่วมขังภายในพื นที่

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากรน ้า 
 กรมส่งเสริมฯ

5 โครงการกอ่สร้างฝายกั น
น ้าบริเวณเหมอืงร่องดิน
ดาก บา้นหว้ยน ้าราก หมู่ 4
 ต้าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาแหล่งน ้า  
ส้าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน ้าทว่มขังภายใน
พื นที่

กอ่สร้างฝายกั นน ้าบริเวณ
เหมอืงร่องดินดาก บา้น
หว้ยน ้าราก  หมู่ 4  ต้าบล
จันจว้า

             -         50,000              -                 -                    -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี ้าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพยีงและปอ้งกนั
น ้าทว่มขังภายในพื นที่

กองช่าง

6 โครงการกอ่สร้างฝายแบง่
น ้าพร้อมทางข้าม บา้นหว้ย
น ้าราก  หมู่ 5 ต้าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาแหล่งน ้า  
ส้าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน ้าทว่มขังภายใน
พื นที่

กอ่สร้างฝายแบง่น ้าพร้อม
ทางข้าม (ฝายอุ้ยปนั)   
กว้าง 5 เมตร   สูง 2.60 
เมตร

             -                -        360,000               -                    -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี ้าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพยีงและปอ้งกนั
น ้าทว่มขังภายในพื นที่

กองช่าง



แบบ ผ.02

เปา้หมาย  ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564  2565   (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต้าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS   
และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกจิและ
การทอ่งเที่ยว

1.2 แผนงานการเกษตร : งานอนรัุกษแ์หล่งน ้าและปา่ไม้
 งบประมาณ

7 โครงการกอ่สร้างฝายแบง่
น ้าล้าเหมอืงหว้ย  บา้น
หว้ยน ้าราก หมู่ 5 ต้าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาแหล่งน ้า  
ส้าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน ้าทว่มขังภายใน
พื นที่

กอ่สร้างฝายแบง่น ้าล้า
เหมอืงหว้ย  บา้นหว้ยน ้า
ราก หมู่ 5 ต้าบลจันจว้า

             -                -                -           30,000                  -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี ้าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพยีงและปอ้งกนั
น ้าทว่มขังภายในพื นที่

กองช่าง

8 โครงการปรับปรุงฟื้นฟู
แหล่งน ้าเวียงหนองหล่ม 
บา้นดง หมู่ 6 ต้าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาแหล่งน ้า  
ส้าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน ้าทว่มขังภายใน
พื นที่

ปรับปรุงฟื้นฟแูหล่งน ้า
เวียงหนองหล่ม บา้นดง หมู่
 6  ต้าบลจันจว้า เชื่อมถึง 
บา้นปา่ถ่อน หมู่ 11 ต้าบล
จันจว้าใต้

             -                -         30,000               -                    -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน ้าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกันน ้า
ท่วมขังภายในพื นที่

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากรน ้า/
กรมส่งเสริมฯ

9 โครงการซ่อมแซมฝายกั น
น ้า ล้าเหมอืงปางหมอปวง 
บา้นหว้ยน ้าราก หมู่ 9 
ต้าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาแหล่งน ้า  
ส้าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน ้าทว่มขังภายใน
พื นที่

ซ่อมแซมฝายกั นน ้า       ล้า
เหมอืงปางหมอปวงบา้น
หว้ยน ้าราก หมู่ 9 ต้าบล
จันจว้า

             -                -         20,000               -                    -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน ้าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกันน ้า
ท่วมขังภายในพื นที่

กองช่าง



แบบ ผ.02

เปา้หมาย  ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564  2565   (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต้าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS   
และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกจิและ
การทอ่งเที่ยว

1.2 แผนงานการเกษตร : งานอนรัุกษแ์หล่งน ้าและปา่ไม้
 งบประมาณ

10 โครงการกอ่สร้างฝายน ้า
ล้นบริเวณสามแยกล้า
เหมอืงหา่ง   บา้นสันนา
หนองบวั หมู่ 10  ต้าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาแหล่งน ้า  
ส้าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน ้าทว่มขังภายใน
พื นที่

กอ่สร้างฝายน ้าล้นบริเวณ
สามแยกล้าเหมอืงหา่ง   
บา้นสันนาหนองบวั หมู่ 10
     ต้าบลจันจว้า

     100,000              -                -                 -                    -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี ้าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพยีงและปอ้งกนั
น ้าทว่มขังภายในพื นที่

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากร
น ้า/  กรม
ส่งเสริมฯ

11 โครงการกอ่สร้างฝายแบง่
น ้าบริเวณปากเหมอืงเส้น
กลางสัน-ขัวจ้วย บา้นหวั
ฝาย หมู่ 11   ต้าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาแหล่งน ้า  
ส้าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน ้าทว่มขังภายใน
พื นที่

กอ่สร้างฝายแบง่น ้าบริเวณ
ปากเหมอืงเส้นกลางสัน-ขัว
จ้าย  บา้นหวัฝาย  หมู่  11 
   ต้าบลจันจว้า

             -    30,000  -    -    -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี ้าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพยีงและปอ้งกนั
น ้าทว่มขังภายในพื นที่

กองช่าง



แบบ ผ.02

เปา้หมาย  ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564  2565   (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต้าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS   
และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกจิและ
การทอ่งเที่ยว

1.2 แผนงานการเกษตร : งานอนรัุกษแ์หล่งน ้าและปา่ไม้
 งบประมาณ

12 ก่อสร้างฝายแบ่งน ้า(ฝาย
เหมืองง่า)ขนาดกว้าง 12.00 
เมตร ยาว 60.00 เมตร สูง 
2.50 เมตร

             -    -    30,000  -    -   กองช่าง

ก่อสร้างฝายชะลอน ้า(ฝายลุง
โชติ)ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 6.00 เมตร สูง 2.00 เมตร

ก่อสร้างฝายชะลอน ้า(ฝายลุง
ปี๋)ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว
 6.00 เมตร สูง 2.00 เมตร

13 โครงการกอ่สร้างฝายแบง่
น ้าล้าเหมอืงร่องเสือเต้น 
บา้นหวัฝาย  หมู่  11  
ต้าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาแหล่งน ้า  
ส้าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน ้าทว่มขังภายใน
พื นที่

กอ่สร้างฝายแบง่น ้าล้า
เหมอืงร่องเสือเต้น บา้นหวั
ฝาย  หมู่  11 ต้าบลจันจว้า

             -                -        100,000               -                    -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี ้าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพยีงและปอ้งกนั
น ้าทว่มขังภายในพื นที่

กองช่าง

โครงการกอ่สร้างฝายแบง่
น ้า และฝายชะลอน ้า บา้น
หวัฝาย  หมู่ 11 ต้าบลจันจ
ว้า

เพื่อพฒันาแหล่งน ้า  
ส้าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน ้าทว่มขังภายใน
พื นที่

 ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี ้าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพยีงและปอ้งกนั
น ้าทว่มขังภายในพื นที่



แบบ ผ.02

เปา้หมาย  ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564  2565   (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต้าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS   
และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกจิและ
การทอ่งเที่ยว

1.2 แผนงานการเกษตร : งานอนรัุกษแ์หล่งน ้าและปา่ไม้
 งบประมาณ

14 โครงการปรับปรุงแหล่งน ้า
หนองบวับา้นปา่สักหลวง
หมู่  1และ หมู่ 2  ต้าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน ้า  
ส้าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน ้าทว่มขังภายใน
พื นที่

ปรับปรุงแหล่งน ้าหนองบวั
บา้นปา่สักหลวงหมู่  1และ
 หมู่ 2     ต้าบลจันจว้าใต้

             -                -        100,000               -                    -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน ้าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกันน ้า
ท่วมขังภายในพื นที่

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากรน ้า

15 โครงการปรับปรุงแหล่งน ้า
หนองเขียว บา้นปา่สักหลวง
  หมู่ 2 ต้าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน ้า  
ส้าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน ้าทว่มขังภายใน
พื นที่

ปรับปรุงแหล่งน ้าหนอง
เขียว บา้นปา่สักหลวงหมู่ 2
   ต้าบลจันจว้าใต้

             -                -                -         100,000                  -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี ้าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพยีงและปอ้งกนั
น ้าทว่มขังภายในพื นที่

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากรน ้า

16 โครงการกอ่สร้างฝายน ้าล้น
ล้าเหมอืงร่องออ้  บา้นปา่
บงหลวง  หมู่ 3 ต้าบลจันจ
ว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน ้า  
ส้าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน ้าทว่มขังภายใน
พื นที่

กอ่สร้างฝายน ้าล้นล้า
เหมอืงร่องออ้ บริเวณที่นา
นางสุ  มั่นเหมาะ  บา้นปา่
บงหลวง หมู่ 3  ต้าบลจันจ
ว้าใต้

             -         30,000              -                 -                    -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี ้าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพยีงและปอ้งกนั
น ้าทว่มขังภายในพื นที่

กองช่าง



แบบ ผ.02

เปา้หมาย  ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564  2565   (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต้าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS   
และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกจิและ
การทอ่งเที่ยว

1.2 แผนงานการเกษตร : งานอนรัุกษแ์หล่งน ้าและปา่ไม้
 งบประมาณ

17 โครงการกอ่สร้างฝายเกบ็
น ้าล้าเหมอืงร่องลึก (2 จุด)
 บา้นปา่บงหลวง  หมู่ 3    
ต้าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน ้า  
ส้าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน ้าทว่มขังภายใน
พื นที่

กอ่สร้างฝายเกบ็น ้าล้า
เหมอืงร่องลึก (2 จุด)บา้น
ปา่บงหลวง  หมู่ 3 ต้าบล
จันจว้าใต้

             -                -         20,000               -                    -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี ้าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพยีงและปอ้งกนั
น ้าทว่มขังภายในพื นที่

กองช่าง

18 โครงการกอ่สร้างฝายร่อง
ทราย   บา้นปา่บงหลวง 
หมู่ 3 ต.จันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน ้าทว่มขังพื นที่
อยู่อาศัยและพื นที่
การเกษตร

บริเวณร่องทราย ลูกที่ 2 
บา้นธิ      บา้นปา่บงหลวง
 หมู่ 3 ต.จันจว้าใต้

             -                -                -                 -            200,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี ้าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพยีงและปอ้งกนั
น ้าทว่มขังภายในพื นที่

กองช่าง

19 โครงการปรับปรุงฝายกั น
น ้าแมน่ ้าจัน  บา้นหนองปึ๋ง 
 หมู่ 5 ต้าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน ้า  
ส้าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน ้าทว่มขังภายใน
พื นที่

ปรับปรุงฝายกั นแมน่ ้าจัน  
บา้นหนองปึ๋ง  หมู่   5 
ต้าบลจันจว้าใต้

 -    -    30,000  -    -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน ้าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกันน ้า
ท่วมขังภายในพื นที่

กองช่าง



แบบ ผ.02

เปา้หมาย  ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564  2565   (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต้าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS   
และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกจิและ
การทอ่งเที่ยว

1.2 แผนงานการเกษตร : งานอนรัุกษแ์หล่งน ้าและปา่ไม้
 งบประมาณ

20 โครงการปรับปรุงฟื้นฟลู้า
เหมืองร่องเสือเต้น บา้น
ม่วงหมูสี หมู่ 7   ต้าบล
จันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน ้า  
ส้าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน ้าทว่มขังภายใน
พื นที่

ปรับปรุงฟื้นฟูล้าเหมืองร่อง
เสือเต้น บ้านม่วงหมูสี หมู่ 7 
ต.จันจว้าใต้ เชื่อมถึง บ้านแม่
ค้าน ้าลัด หมู่ 3 ต้าบลจันจว้า

             -                -        100,000               -                    -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน ้าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกันน ้า
ท่วมขังภายในพื นที่

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากรน ้า
 / กรมส่งเสริมฯ

21 โครงการก่อสร้างฝาย
ร่องทราย  บา้นปา่กุ๊ก  
หมู่ 8 ต.จันจวา้ใต้

เพื่อปอ้งกนัน ้าทว่มขังพื นที่
อยู่อาศัยและพื นที่
การเกษตร

กอ่สร้างฝายน ้าล้นบริเวณ
ร่องทราย  บา้นธิ ความ
กว้าง 5 เมตร ความยาว 8 
เมตร เชื่อมบา้นปา่บงหลวง

             -                -                -                 -            300,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

1.ระบายน ้าท่วมขังลงสู่
แหล่งน ้าธรรมชาติได้
รวดเร็ว                   
  2.ป้องกันร ้าท่วมใน
พื นที่อยู่อาศัยและพื นที่
การเกษตร

กองช่าง

22 โครงการกอ่สร้างฝายกั นน ้า
เข้าล้าเหมอืงกอ่ตึง ซอย 11
  บา้นแมค้่าฝ่ังหมิ่น หมู่ 9 
ต้าบลจันจว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน ้า  
ส้าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน ้าทว่มขังภายใน
พื นที่

กอ่สร้างฝายกั นน ้าเข้าล้า
เหมอืงกอ่ตึง ซอย 11 บา้น
แมค้่าฝ่ังหมิ่น หมู่ 9 ต้าบล
จันจว้าใต้

             -                -        100,000               -                    -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี ้าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพยีงและปอ้งกนั
น ้าทว่มขังภายในพื นที่

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากรน ้า
  กรมส่งเสริมฯ



แบบ ผ.02

เปา้หมาย  ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564  2565   (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต้าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS   
และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกจิและ
การทอ่งเที่ยว

1.2 แผนงานการเกษตร : งานอนรัุกษแ์หล่งน ้าและปา่ไม้
 งบประมาณ

23 โครงการก่อสร้างฝายกั น
น ้าบริเวณทางโค้งสุสาน
บา้นสันหลวง   หมู่ 10  
ต้าบลจันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน ้า  
ส้าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน ้าทว่มขังภายใน
พื นที่

กอ่สร้างฝายกั นน ้าบริเวณ
ทางโค้งสุสานบา้นสันหลวง
 หมู่ 10 ต้าบลจันจว้าใต้

             -                -        100,000               -                    -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี ้าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพยีงและปอ้งกนั
น ้าทว่มขังภายในพื นที่

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากรน ้า
  กรมส่งเสริมฯ

24 โครงการก่อสร้างฝายน ้า
ล้นสามแยกเหมืองกอกุ๊ก
 ถึง บา้นสันหลวง หมู่ 10
 ต้าบลจันจวา้ใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน ้า  
ส้าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน ้าทว่มขังภายใน
พื นที่

กอ่สร้างฝายน ้าล้นสามแยก
เหมอืงกอกุ๊ก ถึงบา้นสัน
หลวง หมู่ 10 ต้าบลจันจว้า
ใต้

             -                -                -         100,000                  -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน ้าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกันน ้า
ท่วมขังภายในพื นที่

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากรน ้า
  กรมส่งเสริมฯ



แบบ ผ.02

เปา้หมาย  ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564  2565   (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต้าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS   
และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกจิและ
การทอ่งเที่ยว

1.2 แผนงานการเกษตร : งานอนรัุกษแ์หล่งน ้าและปา่ไม้
 งบประมาณ

25 โครงการกอ่สร้างฝายกั นน ้า
ล้าเหมอืงกลางบา้น   บา้น
สันหลวง  หมู่  10  ต.จันจ
ว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน ้าทว่มขังพื นที่
อยู่อาศัยและพื นที่
การเกษตร

กอ่สร้างฝายกั นน ้าบริเวณ
ล้าเหมอืงกลางบา้น   บา้น
สันหลวง  หมู่  10  ต.จันจ
ว้าใต้

- - - -          400,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

1.ระบายน ้าท่วมขังลงสู่
แหล่งน ้าธรรมชาติได้
รวดเร็ว                   
  2.ป้องกันร ้าท่วมใน
พื นที่อยู่อาศัยและพื นที่
การเกษตร

กองช่าง

26 โครงการพฒันาแหล่งน ้า
พื นที่การเกษตร  บา้นปา่
ถ่อน  หมู่ 11  ต.จันจว้าใต้

เพื่อปอ้งกนัน ้าทว่มขังพื นที่
อยู่อาศัยและพื นที่
การเกษตร

พฒันาแหล่งน ้าบริเวณอา่ง
เกบ็น ้าปางควายบา้นปา่
ถ่อน  หมู่ 11  ต.จันจว้าใต้

- - - -          300,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

1.ระบายน ้าท่วมขังลงสู่
แหล่งน ้าธรรมชาติได้
รวดเร็ว                   
  2.ป้องกันร ้าท่วมใน
พื นที่อยู่อาศัยและพื นที่
การเกษตร

กองช่าง



แบบ ผ.02

เปา้หมาย  ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564  2565   (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต้าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS   
และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกจิและ
การทอ่งเที่ยว

1.2 แผนงานการเกษตร : งานอนรัุกษแ์หล่งน ้าและปา่ไม้
 งบประมาณ

27 โครงการกอ่สร้างฝายกั นน ้า
เข้าอา่งเกบ็น ้าปางควาย 
บา้นปา่ถ่อน หมู่ 11 ต้าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน ้า  
ส้าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน ้าทว่มขังภายใน
พื นที่

กอ่สร้างฝายกั นน ้าเข้าอา่ง
เกบ็น ้าปางควาย บา้นปา่
ถ่อน  หมู่   11  ต้าบลจันจ
ว้าใต้

     400,000 -                ร้อยละ80ของ
เกษตรกรมนี ้าใช้
อย่างพอเพยีง

เกษตรกรมนี ้าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพยีงและปอ้งกนั
น ้าทว่มขังภายในพื นที่

กองช่าง

28 โครงการกอ่สร้างฝายกั นน ้า
  คสล. บา้นปา่ถ่อน  หมู่ 11

เพื่อพฒันาแหล่งน ้า  
ส้าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน ้าทว่มขังภายใน
พื นที่

ก่อสร้างฝายกั นน ้าบริเวณเข้า
อ่างปางควายบ้านป่าถ่อน  
หมู่ 11 ต้าบลจันจว้าใต้ 
ขนาดกว้าง  2.50 ม. ลึก  
2.00 ม.   ยาว 4.20  ม.

             -        178,000              -                 -                    -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี ้าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพยีงและปอ้งกนั
น ้าทว่มขังภายในพื นที่

กองช่าง/อบจ/
กรมทรัพยากรน ้า
  กรมส่งเสริมฯ

29 โครงการกอ่สร้างฝายล้า
เหมอืงกล้วยค้า บา้นสัน
ทางหลวง หมู่ 12 ต้าบล
จันจว้าใต้

เพื่อพฒันาแหล่งน ้า  
ส้าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน ้าทว่มขังภายใน
พื นที่

กอ่สร้างฝายล้าเหมอืง
กล้วยค้า จ้านวน 2 จุด 
บา้นสันทางหลวง หมู่ 12 
ต้าบลจันจว้าใต้

             -         30,000              -                 -                    -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมีน ้าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียงและป้องกันน ้า
ท่วมขังภายในพื นที่

กองช่าง



แบบ ผ.02

เปา้หมาย  ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564  2565   (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต้าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS   
และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกจิและ
การทอ่งเที่ยว

1.2 แผนงานการเกษตร : งานอนรัุกษแ์หล่งน ้าและปา่ไม้
 งบประมาณ

30 โครงการกอ่สร้างฝาย
ระบายน ้า   บา้นดง  หมู่ 6 
 ต้าบลจันจว้า

เพื่อปอ้งกนัน ้าทว่มขังพื นที่
อยู่อาศัยและพื นที่
การเกษตร

กอ่สร้างฝายบริเวณล้า
เหมอืงร่องไร้  บา้นดง  หมู่
 6  ต.จันจว้า

             -                -                -                 -            300,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

1.ประชาชนที่ประสบ
ปัญหาภัยแล้งได้รับการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง   
2.พืชผลทางการเกษตร
มีผลผลิตที่ดีขึ น 3.ลด
รายจ่ายเพิ่มรายได้ของ
เกษตรกร

กองช่าง

31 โครงการปลูกปา่ในพื นที่
สาธารณะประโยชนบ์า้นดง
  หมู่ 6 ต้าบลจันจว้า

เพื่อปลูกไมผ้ลและไมย้ืนต้น
รักษาส่ิงแวดล้อมและ
ส่งเสริมการเกษตรของ
หมู่บา้น

ปลูกปา่บริเวณพื นที่
สาธารณะประโยชน ์     
บา้นดง  หมู่ 6  ต้าบล   
จันจว้า

             -                -                -                 -            100,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนทั่วไป
ได้รับประโยชน์

  มีทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชนมีมากขึ น

ส้านกัปลัด



แบบ ผ.02

เปา้หมาย  ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564  2565   (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต้าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS   
และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกจิและ
การทอ่งเที่ยว

1.2 แผนงานการเกษตร : งานอนรัุกษแ์หล่งน ้าและปา่ไม้
 งบประมาณ

32 โครงการพฒันาแหล่ง
ทอ่งเที่ยวปางควาย บา้น
หว้ยน ้าราก หมู่ 9 ต้าบล
จันจว้า

เพื่อพฒันาเปน็แหล่ง
ทอ่งเที่ยวในชุมชน

พฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวปาง
ควาย บา้นหว้ยน ้าราก หมู่ 
9   ต้าบลจันจว้าบา้นต้น
ยาง หมู่ 7 ต้าบลจันจว้า
บา้นปา่สักหลวง หมู่ 1   
ต้าบลจันจว้าใต้

             -   100,000 100,000 100,000                  -   ร้อยละ80ของ
นกัทอ่งเที่ยว
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

มแีหล่งทอ่งเที่ยว 
ประชาชนมรีายได้
เพิ่มจากการบริการ
ด้านทอ่งเที่ยวในเขต
เทศบาลต้าบลจันจว้า

ส้านักปลัด        
งาน ปชส.        
กองช่าง         
กรมส่งเสริมฯ    
กรมทรัพยากรน ้า
ทางหลวงชนบท

33 โครงการก่อสร้างฝาย
แบง่น ้า  บา้นหวัฝาย หมู่
 11 ต้าบลจันจวา้

เพื่อป้องกันน ้าท่วมขังพื นที่
อยู่อาศัยและพื นที่การเกษตร

ก่อสร้างฝายแบ่งน ้า บริเวณ
เส้นทางสั น-ขั วจ้าย บ้านหัว
ฝาย หมู่ 11 ต.จันจว้า

 -  -              -                 -             300,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

1.ประชาชนที่ประสบ
ปัญหาภัยแล้งได้รับการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง     
  2.พืชผลทาง
การเกษตรมีผลผลิตที่ดี
ขึ น 3.ลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ของเกษตรกร

กองช่าง



แบบ ผ.02

เปา้หมาย  ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564  2565   (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต้าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS   
และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกจิและ
การทอ่งเที่ยว

1.2 แผนงานการเกษตร : งานอนรัุกษแ์หล่งน ้าและปา่ไม้
 งบประมาณ

34 โครงการจัดท้าธนาคารน ้า
ใต้ดิน   ในเขตเทศบาล
ต้าบลจันจว้า

เพื่อน้าหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงน้ามา
พฒันาใหม้กีารบริหาร
จัดการน ้าเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตและสร้างรายได้

23 หมู่บ้าน ในเขตพื นที่
เทศบาลต้าบลจันจว้า

- -         30,000          30,000             30,000 ร้อยละ 90 
ประชาชนทั่วไป
ได้รับประโยชน์
ในการจัดท้า
ธนาคารน ้าใต้ดิน

น้าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
น้ามาพัฒนาให้มีการ
บริหารจัดการน ้าเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
และสร้างรายได้

กองช่าง        
อ้าเภอแมจ่ัน

35 โครงการก้าจัดวัชพชืหนอง
น ้าเวียงหนองหล่ม

เพื่อพฒันาแหล่งน ้า  
ส้าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน ้าทว่มขังภายใน
พื นที่

ก้าจัดวัชพชืหนองน ้าเวียง
หนองหล่ม

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

เกษตรกรมนี ้าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพยีงและปอ้งกนั
น ้าทว่มขังภายในพื นที่

กองช่าง/อบจ/

36 โครงการปรับปรุงระบบส่ง
น ้าด้วยพลังงานไฟฟา้ 
แหล่งน ้าสาธารณะในเขต
เทศบาลต้าบลจันจว้า

เพื่อพฒันาแหล่งน ้า  
ส้าหรับการเกษตร และ
ปอ้งกนัน ้าทว่มขังภายใน
พื นที่

ปรับปรุงระบบส่งน ้าด้วย
พลังงานไฟฟา้แหล่งน ้า
สาธารณะในเขตเทศบาล
ต้าบลจันจว้า

-              -                -                 -            100,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เกษตรกรมนี ้าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพยีงและปอ้งกนั
น ้าทว่มขังภายในพื นที่

 กองช่าง



แบบ ผ.02

เปา้หมาย  ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564  2565   (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต้าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS   
และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกจิและ
การทอ่งเที่ยว

1.2 แผนงานการเกษตร : งานอนรัุกษแ์หล่งน ้าและปา่ไม้
 งบประมาณ

37 โครงการสนบัสนนุดูแล
ต้นไมบ้ริเวณบอ่น ้ากว้าง 
(หนองมโนราห)์  บา้นปา่
สักหลวง

เพื่อดูแลรักษาต้นไมบ้ริเวณ
บอ่น ้ากว้างและเพิ่มพื นที่สี
เขียวใหก้บัพื นที่สาธารณะ

จัดกจิกรรมส่งเสริมการ
ดูแลต้นไมบ้ริเวณบอ่น ้า
กว้าง (หนองมโนราห)์  
บา้นปา่สักหลวง

        5,000         5,000         5,000           5,000             5,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

ประชาชนมส่ีวนร่วม
ในการฟื้นฟอูนรัุกษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ส้านกัปลัด       
งานเกษตร     
กองช่าง

38 โครงการอนุรักษพ์นัธุพ์ชื
และสัตวท์อ้งถิ่นเวยีง
หนองหล่ม(อุดหนุนกลุ่ม
อนุรักษ์)

เพื่อเพิ่มพนัธุป์ลาในแหล่ง
น ้าธรรมชาติใหอ้ดุมสมบรูณ์

อดุหนนุงบประมาณกลุ่ม
อนรัุกษพ์นัธุพ์ชืและพนัธุ์
สัตว์เวียงหนองหล่ม

10,000 10,000 10,000 10,000           10,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

มพีนัธุป์ลาในแหล่งน ้า
ธรรมชาติ

ส้านกัปลัด        
 งานส่งเสริม    
การเกษตร

39 โครงการขุดเจาะบอ่
บาดาลในเขตเทศบาล
ต้าบลจันจวา้

เพื่อพฒันาแหล่งน ้า  
ส้าหรับการเกษตร และ
อปุโภคบริโภค

ในเขตพื นที่เทศบาลต้าบล
จันจว้า

- - 30,000 30,000           30,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

มแีหล่งน ้าเพยีงพอ
ส้าหรับการเกษตร 
และอปุโภคบริโภค

กองช่าง         
อ้าเภอแมจ่ัน



แบบ ผ.02

เปา้หมาย  ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564  2565   (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต้าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS   
และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกจิและ
การทอ่งเที่ยว

1.2 แผนงานการเกษตร : งานอนรัุกษแ์หล่งน ้าและปา่ไม้
 งบประมาณ

40 โครงการปลูกต้นไม้รอบ
เวยีงหนองหล่ม

เพื่อฟื้นฟปูา่ใหอ้ดุม
สมบรูณ์และสร้างแหล่งกกั
เกบ็คาร์บอน ลดโลกร้อน
ครบวงจร

จัดกจิกรรมปลูกต้นไมร้อบ
เวียงหนองหล่ม

     100,000      100,000      100,000       100,000          100,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

อนรัุกษป์า่ไม้
ธรรมชาติใหอ้ดุม
สมบรูณ์

ส้านกัปลัด        
 งานส่งเสริม    
การเกษตร

41 โครงการกบคืนนา  ปลา
คืนทุ่ง

เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการ
เลี ยงสัตว์ที่เปน็มติรกบั
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน

จัดกจิกรรมร่วมเลี ยงสัตว์
และฟื้นฟแูหล่งน ้าธรรมชาติ

10,000 10,000 10,000 10,000           10,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้

ประโยชน์

อนรัุกษแ์หล่งน ้า
ธรรมชาติใหอ้ดุม
สมบรูณ์

ส้านกัปลัด       
งานเกษตร

42 โครงการส้ารวจและปกั
แนวเขตถนนผังเมืองรวม
ชุมชนเทศบาลต้าบลจันจ
วา้

เพื่อปอ้งกนัการบกุรุกพื นที่
สาธารณะในเขตเทศบาล
ต้าบลจันจว้า

ส้ารวจและปกัแนวเขตถนน
ผังเมอืงรวมชุมชนเทศบาล
ต้าบลจันจว้า

     100,000      100,000      100,000       100,000          100,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

ปอ้งกนัการบกุรุก
พื นที่สาธารณะในเขต
เทศบาลต้าบลจันจว้า

กองช่าง

43 โครงการจัดท้าค่าพกิัด
แนวเขตการปกครอง
ทอ้งถิ่น  เทศบาลต้าบล
จันจวา้

เพื่อจัดท้าข้อมลูแนวเขต
เทศบาลต้าบลจันจว้า  ที่
ชัดเจน  และปอ้งการบกุ
รุกพื นที่

จัดท้าข้อมลูแนวเขต
เทศบาลต้าบลจันจว้าที่
ชัดเจน  และปอ้งการบกุ
รุกพื นที่

      50,000       50,000       50,000         50,000           50,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

ปอ้งกนัการบกุรุก
พื นที่สาธารณะในเขต
เทศบาลต้าบลจันจว้า

กองช่าง



แบบ ผ.02

เปา้หมาย  ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564  2565   (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต้าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS   
และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกจิและ
การทอ่งเที่ยว

1.2 แผนงานการเกษตร : งานอนรัุกษแ์หล่งน ้าและปา่ไม้
 งบประมาณ

44 โครงการปลูกปา่เฉลิม
พระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ดูแลต้นไม้  ในเขต
เทศบาลต้าบลจันจวา้ 23
 หมู่บา้น

      30,000       30,000       30,000         30,000           30,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

ประชาชนมส่ีวนร่วม
ในการฟื้นฟอูนรัุกษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

กองช่าง          
ส้านักปลัด

45 โครงการพฒันาการ
ทอ่งเที่ยวพื นที่ชุ่มน ้า
เวยีงหนองหล่มอย่างยั่งยืน

เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
ในพื นที่เวยีงหนองหล่ม
ในระบบเชิงนิเวศน์และ
เปน็การอนุรักษธ์รรมชาติ
ใหม้ีความอุดมสมบรูณ์

จัดกิจกรรมการทอ่งเที่ยว
ในพื นที่เวยีงหนองหล่ม
ในระบบเชิงนิเวศน์และ
เปน็การอนุรักษธ์รรมชาติ
ใหม้ีความอุดมสมบรูณ์

      10,000       10,000       10,000         10,000           10,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

ประชาชนมงีานท้า มี
รายได้ แหล่ง
ทอ่งเที่ยวเปน็ที่รู้จัก 
ชุมชนมคีวามมั่นคง
ทางเศรษฐกจิ

 ส้านกัปลัด       
     งาน
ประชาสัมพนัธ์



แบบ ผ.02

เปา้หมาย  ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564  2565   (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต้าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS   
และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกจิและ
การทอ่งเที่ยว

1.2 แผนงานการเกษตร : งานอนรัุกษแ์หล่งน ้าและปา่ไม้
 งบประมาณ

46 โครงการปรับปรุงฟื้นฟทูุ่ง
เอื องพร้าวเวียงหนองหล่ม

เพื่ออนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม

ปรับปรุงฟื้นฟทูุ่งเอื องพร้าว
เวียงหนองหล่ม

             -         30,000              -                 -                    -    ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

มีแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่อุดมสมบรูณ์และ
เปน็แหล่งทอ่ง
ทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ส้านกัปลัด

47 โครงการส่งเสริมความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกบัการ
อนรัุกษน์ ้าในชุมชน

เพื่อส่งเสริมความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกบัการ
อนรัุกษท์รัพยากรน ้าใน
ชุมชน

ส่งเสริมความรู้แกป่ระชาชน
เกี่ยวกบัการอนรัุกษ์
ทรัพยากรน ้าในชุมชน  23 
 หมู่บา้น

10,000      10,000      10,000      10,000        10,000          ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชนจ์าก
การอนรัุกษ์
ทรัพยากรน ้าใน
ชุมชน

ประชาชนได้มคีวามรู้
เกี่ยวกบัการอนรัุกษ์
ทรัพยากรน ้าในชุมชน
มากขึ น

สาธารณสุขฯ 



แบบ ผ.02

เปา้หมาย  ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564  2565   (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต้าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS   
และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกจิและ
การทอ่งเที่ยว

1.2 แผนงานการเกษตร : งานอนรัุกษแ์หล่งน ้าและปา่ไม้
 งบประมาณ

48 โครงการอนุรักษ์
พนัธกุรรมพชือัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ
ฯ พื นที่เวยีงหนองหล่ม

เพื่ออนุรักษแ์ละพฒันา
ทรัพยากรพนัธกุรรมพชื
และใหม้ีระบบข้อมูล
พนัธกุรรมพชื

จัดกิจกรรมอนุรักษ์
พนัธกุรรมพชืพื นที่เวยีง
หนองหล่ม            เขต
เทศบาลต้าบลจันจวา้

     50,000      50,000      50,000       50,000          50,000  ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การฟื้นฟูอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ส้านักปลัด      
 งานส่งเสริม
การเกษตร

49 โครงการฟื้นฟทูรัพยากร
พนัธุป์ลาและสัตวน์ ้าจืด
เวยีงหนองหล่ม

เพื่อเพาะพนัธุป์ลาและ
สัตวน์ ้าจืดที่หายากใกล้
สูญพนัธุแ์ละส่งเสริมให้
ราษฎรเลี ยงเปน็อาชีพ
ส้าหรับพนัธุป์ลาที่มี
ศักยภาพในการผลิตและ
เปน็ที่ต้องการของตลาด

ฟื้นฟูทรัพยากรแหล่งน ้า
สาธารณะเวียงหนองหล่มเขต
เทศบาลต้าบลจันจว้า

30,000     30,000     30,000     30,000       30,000          ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์

สามารถท้าการประมง
พื นบ้านอย่างถูกต้อง
เพื่ออนุรักษ์สัตว์น ้าใน
แหล่งหนองน ้า

ส้านักปลัด      
 งานส่งเสริม
การเกษตร



แบบ ผ.02

เปา้หมาย  ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564  2565   (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต้าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS   
และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกจิและ
การทอ่งเที่ยว

1.2 แผนงานการเกษตร : งานอนรัุกษแ์หล่งน ้าและปา่ไม้
 งบประมาณ

50 โครงการปลูกต้นไมบ้ริเวณ
บอ่ฝังกลบขยะมลูฝอยของ
เทศบาล

เพื่อปอ้งกนัทศันะอจุาดและ
เพิ่มพื นที่สีเขียว

ปลูกต้นไมบ้ริเวณบอ่ฝัง
กลบขยะมลูฝอยของ
เทศบาล

30,000 30,000 30,000 30,000 -  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

มพีื นที่เขียวเพิ่มขึ น กองสาธารณสุข

51 โครงการรักโลกร่วมใจ
รักษส่ิ์งแวดล้อม : เนื่อง
ในวนัส่ิงแวดล้อม

เพื่อสร้างจิตส้านึกใหแ้ก่
ประชาชนในการฟื้นฟู
และอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม

จัดกจิกรรมรณรงค์การ
อนรัุกษส่ิ์งแวดล้อมเนื่องใน
วันส่ิงแวดล้อมไทยและวัน
ส่ิงแวดล้อมโลก

10,000       10,000       10,000       10,000        10,000            ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

ชุมชนมี
สภาพแวดล้อมที่นา่
อยู่ ปญัหามลพษิลดลง

ส้านกัปลัด     
งานส่งเสริม
การเกษตร

52 โครงการจัดงานวนัพื นที่
ชุ่มน ้าโลก

เพื่อสร้างจิตส้านึกใหแ้ก่
ประชาชนในการฟื้นฟู
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

จัดงานวันพื นที่ชุ่มน ้าโลก
ใหป้ระชาชนในพื นที่มส่ีวน
ร่วม

      10,000       10,000       10,000         10,000           10,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

ประชาชนมส่ีวนร่วม
ในการฟื้นฟอูนรัุกษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ส้านกัปลัด     
งานส่งเสริม
การเกษตร



แบบ ผ.02

เปา้หมาย  ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564  2565   (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต้าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS   
และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกจิและ
การทอ่งเที่ยว

1.2 แผนงานการเกษตร : งานอนรัุกษแ์หล่งน ้าและปา่ไม้
 งบประมาณ

กอ่สร้างฝายกกัเกบ็น ้า       10,000       15,000       15,000         15,000           15,000

กอ่สร้าง/ปรับปรุงสระน ้า
สาธารณะ

ขุดเจาะบอ่บาดาล

เพิ่มพื นที่สีเขียวในพื นที่
สาธารณะ

ในเขตพื นที่เทศบาลต้าบล
จันจว้า

54 โครงการปลูกหญ้าแฝกตาม
แนวพระราชด้าริ

เพื่อสร้างจิตส้านกึใหแ้ก่
ประชาชนในการฟื้นฟู
อนรัุกษท์รัพยากรธรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

จัดกจิกรรมปลูกหญ้าแฝก
ในพื นที่ปา่ชุมชนต้าบลจันจ
ว้าและต้าบลจันจว้าใต้

      10,000       10,000       10,000         10,000           10,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

ประชาชนมส่ีวนร่วม
ในการฟื้นฟอูนรัุกษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ส้านกัปลัด     
งานส่งเสริม
การเกษตร

53 เพื่อใหแ้หล่งน ้าและพื นที่
ปา่ฟื้นคืนสู่สภาพเดิมมี
ความอุดมสมบรูณ์
สามารถแก้ไขปญัหา
ความแหง้แล้งและ
อุทกภยัในพื นที่ได้อย่าง
ยั่งยืน

ได้รับการปรับปรุง 
บ้ารุงรักษาและ
พฒันาอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกดิ
ประโยชนต่์อ
ประชาชนทั่วไป

 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

ส้านกัปลัด     
งานส่งเสริม
การเกษตร

โครงการ "รักน ้า  รักปา่ 
รักษาแผ่นดิน"



แบบ ผ.02

เปา้หมาย  ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564  2565   (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต้าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS   
และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกจิและ
การทอ่งเที่ยว

1.2 แผนงานการเกษตร : งานอนรัุกษแ์หล่งน ้าและปา่ไม้
 งบประมาณ

55 โครงการปดิทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชด้าริ

เพื่อสร้างจิตส้านกึใหแ้ก่
ประชาชนในการฟื้นฟู
อนรัุกษท์รัพยากรธรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

จัดกจิกรรมส่งเสริมการ
พฒันาตามแนวพระราชด้าริ
ใหป้ระชาชนในเขต
เทศบาลต้าบลจันจว้า

      30,000       30,000       30,000         30,000           30,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

ประชาชนมส่ีวนร่วม
ในการฟื้นฟอูนรัุกษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ส้านกัปลัด     
งานส่งเสริม
การเกษตร     
กองช่าง

รวม    55         โครงการ - -  1,105,000     978,000  1,800,000      900,000      2,640,000 - - -


