
แบบ ผ.02/1

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

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการพฒันาพื้นที่

สาธารณะเวียงหนอง
หล่ม บริเวณหนอง
มโนราห์(Zone1)

เพื่อฟื้นฟแูละอนรัุกษ์
ส่ิงแวดล้อม,โบราณสถาน
โบราณวัตถุ พฒันาเปน็
แหล่งทอ่งเที่ยวเชิงอนรัุกษ์
เพื่อเปน็ศูนย์
ประชาสัมพนัธ์การ
ทอ่งเที่ยว การศึกษาเรียนรู้
เกี่ยวกบัชุมชน เทศบาล
ต าบลจันจว้า และเวียง
หนองหล่ม

พฒันาพื้นที่สาธารณะ
เวียงหนองหล่ม บริเวณ
หนองมโนราห(์Zone1) 
เพื่อเปน็ศูนย์
ประชาสัมพนัธ์การ
ทอ่งเที่ยวการศึกษาเรียนรู้
เกี่ยวกบัชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000       2,000,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

ประชาชนมส่ีวนร่วม
ในการฟื้นฟอูนรัุกษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

กองช่าง             
กรมทรัพยากรน้ าฯ 
กรมศิลปากรฯ    
สนง. การกฬีาและ
การทอ่งเที่ยวฯ   
กรมส่งเสริมฯ

2 โครงการพฒันาเวียง
หนองหล่มเขตพื้นที่
บา้นปา่สักหลวง
(Zone2)

เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม,โบราณสถาน
โบราณวัตถุพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

พัฒนาเวียงหนองหล่มเขต
พื้นที่บ้านป่าสักหลวง
(Zone2) เพื่อเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ความหลากหลาย
ทางชีวภาพในระบบ
นิเวศวิทยา

10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000       2,000,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

ประชาชนมส่ีวนร่วม
ในการฟื้นฟอูนรัุกษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

กองช่าง            
กรมทรัพยากรน้ าฯ 
กรมศิลปากรฯ    
สนง. การกีฬาและ
การท่องเที่ยวฯ       
กรมส่งเสริมฯ

 งบประมาณ

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS   และ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกจิและการ
ทอ่งเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
1.2 แผนงานการเกษตร : งานอนรัุกษแ์หล่งน้ าและปา่ไม้



แบบ ผ.02/1

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

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS   และ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกจิและการ
ทอ่งเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
1.2 แผนงานการเกษตร : งานอนรัุกษแ์หล่งน้ าและปา่ไม้

3 โครงการพฒันาเวียง
หนองหล่มบริเวณปาง
ควายบา้นปา่สักหลวง
(Zone3)

เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม,โบราณสถาน
โบราณวัตถุพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อ
เป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้
การด ารงชีวิตของควายและ
วิถีการด ารงชีวิตความ
เป็นอยู่ของผู้เล้ียงควาย,เพื่อ
เป็นแหล่งการเรียนรู้ความ
หลากหลายทางชีวภาพใน
ระบบนิเวศวิทยา

พัฒนาเวียงหนองหล่ม
บริเวณปางควายบ้านป่าสัก
หลวง(Zone3) เพื่อเป็น
แหล่งการศึกษาเรียนรู้การ
ด ารงชีวิตของควายและวิถี
การด ารงชีวิตความเป็นอยู่
ของผู้เล้ียงควาย,เพื่อเป็น
แหล่งการเรียนรู้ความ
หลากหลายทางชีวภาพใน
ระบบนิเวศวิทยา

10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000       2,000,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

มศูีนย์การเรียนรู้
และประชาสัมพนัธ์
การทอ่งทอ่งเที่ยว
เชิงอนรัุกษ์

กองช่าง            
กรมทรัพยากรน้ าฯ 
กรมศิลปากรฯ     
การกีฬาและการ
ท่องเที่ยวฯ         
กรมส่งเสริมฯ



แบบ ผ.02/1

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

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS   และ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกจิและการ
ทอ่งเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
1.2 แผนงานการเกษตร : งานอนรัุกษแ์หล่งน้ าและปา่ไม้

4 โครงการพัฒนาเวียง
หนองหล่มบริเวณปาง
ควายบ้านต้นยาง
(Zone4)เป็นแหล่ง
การศึกษาเรียนรู้การ
ด ารงชีวิตของควายและ
วิถีการด ารงชีวิตความ
เป็นอยู่ของผู้เล้ียงควาย
,เพื่อเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ความหลากหลาย
ทางชีวภาพในระบบ
นิเวศวิทยา

เพื่อฟื้นฟแูละอนรัุกษ์
ส่ิงแวดล้อม,โบราณสถาน
โบราณวัตถุพฒันาเปน็
แหล่งทอ่งเที่ยวเชิงอนรัุกษ์

พัฒนาเวียงหนองหล่ม
บริเวณปางควายบ้านต้นยาง
(Zone4) เป็นแหล่ง
การศึกษาเรียนรู้การ
ด ารงชีวิตของควายและวิถี
การด ารงชีวิตความเป็นอยู่
ของผู้เล้ียงควาย, เพื่อเป็น
แหล่งการเรียนรู้ความ
หลากหลายทางชีวภาพใน
ระบบนิเวศวิทยา

10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000       2,000,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนไดใช้
ประโยชน์

มศูีนย์การเรียนรู้
และประชาสัมพนัธ์
การทอ่งทอ่งเที่ยว
เชิงอนรัุกษ์

กองช่าง             
กรมทรัพยากรน้ าฯ 
กรมศิลปากรฯ     
การกฬีาและการ
ทอ่งเที่ยวฯ         
กรมส่งเสริมฯ



แบบ ผ.02/1

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

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS   และ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกจิและการ
ทอ่งเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
1.2 แผนงานการเกษตร : งานอนรัุกษแ์หล่งน้ าและปา่ไม้

5 โครงการพัฒนาเวียง
หนองหล่มบริเวณปาง
ควายบ้านห้วยน้ าราก 
เป็นแหล่งการศึกษา
เรียนรู้การด ารงชีวิตของ
ควายและวิถีการ
ด ารงชีวิตความเป็นอยู่
ของผู้เล้ียงควาย,เพื่อ
เป็นแหล่งการเรียนรู้
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระบบ
นิเวศวิทยา

เพื่อฟื้นฟแูละอนรัุกษ์
ส่ิงแวดล้อม,โบราณสถาน
โบราณวัตถุพฒันาเปน็
แหล่งทอ่งเที่ยวเชิงอนรัุกษ์

พัฒนาเวียงหนองหล่ม
บริเวณปางควายบ้านห้วย
น้ าราก เป็นแหล่งการศึกษา
เรียนรู้การด ารงชีวิตของ
ควายและวิถีการด ารงชีวิต
ความเป็นอยู่ของผู้เล้ียง
ควาย, เพื่อเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ความหลากหลาย
ทางชีวภาพในระบบ
นิเวศวิทยา

10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000       2,000,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนไดใช้
ประโยชน์

มศูีนย์การเรียนรู้
และประชาสัมพนัธ์
การทอ่งทอ่งเที่ยว
เชิงอนรัุกษ์

กองช่าง             
กรมทรัพยากรน้ าฯ 
กรมศิลปากรฯ     
สนง.การกีฬาและ
การท่องเที่ยวฯ        
 กรมส่งเสริมฯ



แบบ ผ.02/1

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

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

 งบประมาณ

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  1  พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ  การเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS   และ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกจิและการ
ทอ่งเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านการเศรษฐกจิ   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาเศรษฐกจิตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
1.2 แผนงานการเกษตร : งานอนรัุกษแ์หล่งน้ าและปา่ไม้

6 โครงการพฒันาเวียง
หนองหล่ม บริเวณวัด
ปา่หมากหนอ่(Zone5)

เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม,โบราณสถาน
โบราณวัตถุพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อ
เป็นแหล่งรวบรวม
โบราณวัตถุเพื่อศึกษาเรียนรู้
เชิงประวัติศาสตร์,เพื่อเป็น
แหล่งการเรียนรู้ความ
หลากหลายทางชีวภาพใน
ระบบนิเวศวิทยา

พัฒนาเวียงหนองหล่ม 
บริเวณวัดป่าหมากหน่อ
(Zone5) เพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวมโบราณวัตถุเพื่อ
ศึกษาเรียนรู้เชิง
ประวัติศาสตร์,เพื่อเป็น
แหล่งการเรียนรู้ความ
หลากหลายทางชีวภาพใน
ระบบนิเวศวิทยา

10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000       2,000,000  ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

มศูีนย์การเรียนรู้
และประชาสัมพนัธ์
การทอ่งทอ่งเที่ยว
เชิงอนรัุกษ์

กองช่าง            
กรมทรัพยากรน้ าฯ 
กรมศิลปากรฯ    
สนง. การกีฬาและ
การท่องเที่ยวฯ       
กรมส่งเสริมฯ

รวม      6   โครงการ - - 60,000,000 48,000,000 36,000,000 24,000,000 12,000,000  - - -


