
แบบ  ผ.02

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝึกอบรมอาชีพ

ใหแ้กผู้่พกิาร  
ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ

เพื่อส่งเสริมกจิกรรม  และ
ใหม้ชีีวิตความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น

จัดกจิกรรมฝึกอบรมอาชีพ
ใหแ้กผู้่พกิาร  ผู้ด้อยโอกาส  
ผู้สูงอายุ   ต าบลจันจว้าใต้

      15,000       15,000       15,000       15,000       15,000  ร้อยละ 80 ของผู้
พกิารผู้ด้อยโอกาส  
ผู้สูงอายุได้มรีายได้ 
มคุีณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้ยากไร้ ผู้พกิาร 
ผู้สูงอายุมรีายได้ 
มคุีณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

ส านกัปลัด      
งานสวัสดิการ
และสังคม

2 โครงการส่งเสริมอาชีพ
และใหค้วามรู้แกผู้่พกิาร  
ผู้ด้อยโอกาส   ในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อส่งเสริมกจิกรรม  และ
ใหม้ชีีวิตความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น

จัดกจิกรรมฝึกอบรมอาชีพ
ใหแ้กผู้่พกิาร  ผู้ด้อยโอกาส  
ผู้สูงอายุ ต าบลจันจว้า

      10,000       10,000       10,000       10,000       10,000  ร้อยละ 80 ของผู้
พกิาร  ผู้ด้อยโอกาส 
 ผู้สูงอายุได้มรีายได้ 
มคุีณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้ยากไร้ ผู้พกิาร 
ผู้สูงอายุมรีายได้ 
มคุีณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

ส านกัปลัด      
งานสวัสดิการ
และสังคม

3 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
สร้างรายได้ใหแ้ก่
ประชาชนทั่วไป ในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
อาชีพ มงีานท า มรีายได้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

จัดกจิกรรมฝึกอบรมอาชีพ
สร้างรายได้ใหแ้กป่ระชาชน  
23 หมู่บา้น

      15,000       15,000       15,000       15,000       15,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
อบรมได้ประโยชน์

ประชาชนมอีาชีพ
 มงีานท า มี
รายได้พอเพยีง มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ส านกัปลัด     
งานพฒันาชุมชน
 (กรมพฒันา
สังคมและ
สวัสดิการ)

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข้มแข็มชุมชน

ตวัชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยุทธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และยุทธศาสตร์
ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่



แบบ  ผ.02

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข้มแข็มชุมชน

ตวัชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยุทธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และยุทธศาสตร์
ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

4 โครงการส่งเสริมอาชีพ
และใหค้วามรู้แก่
ประชาชนทั่วไป ในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
อาชีพ มงีานท า มรีายได้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

จัดกจิกรรมส่งเสริมใหค้วามรู้
ในการพฒันาอาชีพแก่
ประชาชน 23 หมู่บา้น

      10,000       10,000       10,000       10,000       10,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
อบรมได้ประโยชน์

ผู้พกิารและ
ผู้ด้อยโอกาสมี
อาชีพ มงีานท า มี
รายได้พอเพยีง มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ส านกัปลัด     
งานพฒันาชุมชน
 (กรมพฒันา
สังคมและ
สวัสดิการ)

5 โครงการส่งเสริมอาชีพ
และรายได้ตามปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงใน
ระดับหมู่บา้น

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
อาชีพ มงีานท า มรีายได้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

จัดกจิกรรมส่งเสริมอาชีพ
และรายได้ตามปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงในระดับ
หมู่บา้น 23 หมู่บา้น

      10,000  -  -  -  - ร้อยละ80ประชาชน
มอีาชีพและรายได้
ตามปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงใน
ระดับหมู่บา้น

ประชาชนมอีาชีพ
 มงีานท า มี
รายได้พอเพยีง มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ส านกัปลัด     
งานพฒันาชุมชน



แบบ  ผ.02

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข้มแข็มชุมชน

ตวัชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยุทธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และยุทธศาสตร์
ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

6 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพประสิทธิภาพ
กลุ่มพฒันาสตรีในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

เพื่อพฒันากลุ่มอาชีพใหม้ี
ประสิทธิภาพในการบริหาร
 จัดการ พฒันาคุณภาพ
สินค้าและบริการสู่สากล

จัดฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพกลุ่มพฒันาสตรี
ต าบลจันจว้า /ต าบลจันจว้าใต้

      10,000  -  -  -  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
อบรมได้ประโยชน์

กลุ่มพฒันาสตรีให้
มปีระสิทธิภาพใน
การบริหาร จัดการ
 พฒันาคุณภาพ
สินค้าและบริการ
สู่สากล

ส านกัปลัด     
งานพฒันาชุมชน

7 โครงการเพิ่มศักยภาพ
ผู้น าชุมชนละประชาชน
ทั่วไปในเขตเทศบาลต าบล
จันจว้า

1.เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
 2.เพื่อส่งเริมหตัถกรรม
ชุมชนสร้างรายได้เสริม     
 3.เพื่อสนบัสนนุผลิตภณัฑ์
ชุมชน

ผู้น าชุมชนและประชาชน
ทั่วไปในเขตเทศบาลต าบล
จันจว้า

 -  -       55,000  -  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
อบรมได้ประโยชน์

1.มแีหล่งทอ่งเที่ยว
เพิ่มขึ้นในเขต
เทศบาล            
2.สร้างรายได้เสริม
ใหแ้กป่ระชาชน

ส านกัปลัด     
งานพฒันาชุมชน



แบบ  ผ.02

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข้มแข็มชุมชน

ตวัชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยุทธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และยุทธศาสตร์
ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

8 โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพ
เสริม (ท าขันบายสีและ
ดอกไมจ้ันทน)์ บา้นหนอง
ปึ๋ง  หมู่ 5

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
อาชีพ มงีานท า มรีายได้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

จัดฝึกอบรมอาชีพเสริม (ท า
ขันบายสีและดอกไมจ้ันทน)์ 
บา้นหนองปึ๋ง  หมู่ 5 ต าบล
จันจว้าใต้ 100 คน

      10,000  -  -  -  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
อบรมได้ประโยชน์

ประชาชนมอีาชีพ
 มงีานท า มี
รายได้พอเพยีง มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ส านกัปลัด     
งานพฒันาชุมชน

9 โครงการเสริมศักยภาพ
ความเข้มแข็งของชุมชน

เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนให้
สามารถพึ่งตนเองได้

จัดกจิกรรมเสริมสร้าง
ศักยภาพความเข้มแข็งของ
ชุมชน

      40,000       40,000       40,000       40,000       40,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

ชุมชนมคีวาม
เข้มแข็งสามารถ
พึ่งตนเองได้

ส านกัปลัด     
งานพฒันาชุมชน

10 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
เสริม (ดอกไมป้ระดิษฐ์,
สานตระกร้าพลาสติก
ดอกไมง้านมงคลและงาน
ศพ, งานปกัผ้า) บา้นปา่
สักหลวง หมู่ 2

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
อาชีพ มงีานท า มรีายได้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

จัดฝึกอบรมอาชีพเสริม 
(ดอกไมป้ระดิษฐ์,สาน
ตระกร้าพลาสติกดอกไมง้าน
มงคลและงานศพ, งานปกัผ้า)
 บา้นปา่สักหลวง หมู่ 2 และ
ประชาชนทั่วไป

      10,000  -  -  -  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
อบรมได้ประโยชน์

ประชาชนมอีาชีพ
 มงีานท า มี
รายได้พอเพยีง มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ส านกัปลัด     
งานพฒันาชุมชน



แบบ  ผ.02

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข้มแข็มชุมชน

ตวัชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยุทธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และยุทธศาสตร์
ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

11 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกบัการละเมดิ
สิทธิเด็กและสตรี

เพื่อสร้างและพฒันาความรู้
ในด้านสิทธิมนษุยชนด้าน
เด็กและสตรี

ฝึกอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบั
การละเมดิสิทธิเด็กและสตรี
ในเขตเทศบาลต าบลจันจว้า

      10,000       10,000       10,000       10,000       10,000 ร้อยละ 80 ของผู้ที่
เข้าร่วมโครงการได้
ประโยชน์

พฒันาความรู้ใน
ด้านสิทธิ
มนษุยชนด้านเด็ก
และตรีในเขต
เทศบาลต าบล
จันจว้า

ส านกัปลัด    
งานพฒันาชุมชน

12 โครงการแผ่นดินธรรม  
แผ่นดินทอง

เพื่อส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกบัการปกครองของ
ไทยและการปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

จัดกจิกรรมรณรงค์เผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกบัรัฐธรรมนญู 
การปกครองของไทยภายใต้
ระบอบประชาธิปไตย

      20,000  -  -  -  -  ร้อยละ80ของ
ผู้เข้าร่วมกจิกรรมได้
ประโยชน์

ประชาชนมคีวาม
จงรักภกัดีต่อชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษตัริย์ 
ปฏบิติัตนภายใต้
รัฐธรรมนญูแหง่
ราชอาณาจักรไทย

ส านกัปลัด       
งานพฒันาชุมชน



แบบ  ผ.02

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข้มแข็มชุมชน

ตวัชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยุทธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และยุทธศาสตร์
ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

13 โครงการสร้างชุมชนเกื้อกลู
เพิ่มพนูน้ าใจสร้างวิถีไทย
สามคัคีในเขตเทศบาล
ต าบลจันจว้า

เพื่อสร้างจิตส านกึ
สาธารณะแกป่ระชาชนใน
หมู่บา้นและส่งเสริม
กระบวนการประชารัฐโดย
สร้างการมส่ีวนร่วม
ระหว่างภาคประชาชน 
ภาครัฐและเอกชนในการ
สร้างชุมชนเกื้อกลู

ชุมชน/หมู่บา้นในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า

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

ประชาชนมส่ีวน
ร่วมระหว่างภาค
ประชาชน ภาครัฐ
และเอกชนในการ
สร้างชุมชนเกื้อกลู

ส านกัปลัด     
งานพฒันาชุมชน

14 โครงการจัดต้ังและพฒันา
ศูนย์บริการทางสังคมแบบ
มส่ีวนร่วม

เพื่อพฒันาระบบบริการ
ต่างๆอย่างทั่วถึงและมส่ีวน
ร่วมในชุมชน

จัดต้ังและพฒันาศูนย์บริการ
ทางสังคมแบบมส่ีวนร่วม
เทศบาลต าบลจันจว้า

      30,000  -  -  -  -  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้มส่ีวน
ร่วมในศูนย์บริการ
ทางสังคม

ประชาชนใน
ชุมชนทกุกลุ่มได้
ช่วยกนัแกไ้ข
ปญัหาทางสังคมได้

ส านกัปลัด      
งานสวัสดิการ
และสังคม



แบบ  ผ.02

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข้มแข็มชุมชน

ตวัชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยุทธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และยุทธศาสตร์
ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

15 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชนและ
กิจกรรมด้านนันทนาการ
ผู้สูงอายุ

จัดกจิกรรมด้านนนัทนาการ
ผู้สูงอายุ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
กจิกรรม

ผู้สูงอายุได้เข้า
ร่วมกจิกรรมด้าน
นนัทนาการต่างๆ
ในโรงเรียนผู้สูงอายุ

ส านกัปลัด     
งานพฒันาชุมชน

16 อดุหนนุคณะกรรมการ
พฒันาสตรีอ าเภอแมจ่ัน

เพือ่พัฒนากลุ่มบทบาทสตรีอ าเภอ
แมจ่นัตามโครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจดักจิกรรมในการ
พัฒนาบทบาทและพัฒนาศักยภาพ
สตรีและเครือขา่ยสตรีอ าเภอแมจ่นั

พฒันากลุ่มบทบาทสตรี
อ าเภอแมจ่ันใหม้ี
ประสิทธิภาพในการบริหาร 
จัดการ

      20,000       20,000       20,000       20,000       20,000  ร้อยละ80ของสตรีที่
เข้าร่วมอบรมได้
ประโยชน์

กลุ่มพฒันาสตรีให้
มปีระสิทธิภาพใน
การบริหาร จัดการ

ส านกัปลัด     
งานพฒันาชุมชน

17 โครงการพฒันาศักยภาพ
อาสาปศุสัตว์เทศบาล
ต าบลจันจว้า

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์
เทศบาลต าบลจันจว้า

จัดกจิกรรมพฒันาศักยภาพ
อาสาปศุสัตว์เทศบาลต าบล
จันจว้า จ านวน 55  คน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  ร้อยละ 80 ของ
อาสาปศุสัตว์มี
ศักยภาพในการ
ปฏบิติังานมากยิ่งขึ้น

อาสาปศุสัตว์มี
ศักยภาพในการ
ปฏบิติังานในพื้นที่
เทศบาลต าบล
จันจว้า

กองสาธารณสุขฯ



แบบ  ผ.02

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข้มแข็มชุมชน

ตวัชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยุทธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และยุทธศาสตร์
ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

18 โครงการอบรมแกนน า
ประชาชนเพื่อจัดท าแผน
สุขภาพชุมชน

เพื่อจัดท าแผนสุขภาพชุมชน จัดอบรมการจัดท าแผนให้
แกนน าประชาชน 23 หมู่บา้น

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
หมู่บา้นได้ความรู้ใน
การอบรม

23หมู่บา้นมแีผน
สุขภาพชุมชน

กองสาธารณสุข

19 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พฒันาศักยภาพการ
ปฏบิติังานด้าน
สาธารณสุขส่ิงแวดล้อม

เพื่อใหค้ณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล และ
เจ้าหนา้ที่เทศบาล มคีวามรู้
ในการปฏบิติังานด้าน
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
เพื่มขึ้น

จัดฝึกอบรมพฒันาศักยภาพ
การปฏบิติังานด้าน
สาธารณสุขใหค้ณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาลและ 
เจ้าหนา้ที่เทศบาล

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ80ของ
ผู้บริหารสมาชิก 
เจ้าหนา้ที่เทศบาลมี
ศักยภาพการ
ปฏบิติังานด้าน
สาธารณะสุข 
ส่ิงแวดล้อม

การด าเนนิงาน
ด้านสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อมมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

กองสาธารณสุข



แบบ  ผ.02

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข้มแข็มชุมชน

ตวัชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยุทธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และยุทธศาสตร์
ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

20 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พฒันาศักยภาพแกนน า
ชุมชน อสม.ในการควบคุม
และปอ้งกนัโรค

เพื่อพฒันาคุณภาพผู้ท า
หนา้ที่ดูแลสุขภาพใน
ชุมชน/หมู่บา้น

จัดฝึกอบรมพฒันาควบคุม
และปอ้งกนัโรคใหแ้กนน า
ชุมชน/อสม.23หมู่บา้น

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ80ของผู้ท า
หนา้ที่ได้พฒันา
ศักยภาพแกนน า
ชุมชน

ผู้ท าหนา้ที่ดูแล
สุขภาพในชุมชนมี
ศักยภาพในการ
ปฏบิติังานด้าน
การปอ้งกนั
ควบคุมโรคเพิ่มชึ้น

กองสาธารณสุข

21 โครงการส่งเสริมการ
พฒันาศักยภาพกลุ่ม
พฒันาสตรีต าบลจันจว้า
และจันจว้าใต้

เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนให้
สามารถพึ่งตนเองได้

อดุหนนุกลุ่มพฒันาสตรี
ต าบลจันจว้าและจันจว้าใต้ 
ต าบลละ 10,000.-บาท

      20,000              -                -                -                -    ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

ชุมชนมคีวาม
เข้มแข็งสามารถ
พึ่งตนเองได้

ส านกัปลัด     
งานพฒันาชุมชน



แบบ  ผ.02

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข้มแข็มชุมชน

ตวัชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยุทธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และยุทธศาสตร์
ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

22 โครงการส่งเสริมการ
พฒันาศักยภาพกลุ่ม
พฒันาสตรีหมู่บา้นในเขต
ต าบลจันจว้าและจันจว้าใต้

เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนให้
สามารถพึ่งตนเองได้

อดุหนนุกลุ่มพฒันาสตรี
ต าบลจันจว้าและจันจว้าใต้
หมู่บา้นๆละ5,000.-บาท 
(รวมเปน็เงิน 115,000.-บาท)

115,000     -           -           -           -            ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

ชุมชนมคีวาม
เข้มแข็งสามารถ
พึ่งตนเองได้

ส านกัปลัด     
งานพฒันาชุมชน

23 โครงการอดุหนนุกลุ่ม
พฒันาสตรีต าบลจันจว้า

เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนให้
สามารถพึ่งตนเองได้

อดุหนนุกลุ่มพฒันาสตรี
ต าบลจันจว้าและจันจว้าใต้

75,000      75,000      75,000      75,000      75,000       ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

ชุมชนมคีวาม
เข้มแข็งสามารถ
พึ่งตนเองได้

ส านกัปลัด     
งานพฒันาชุมชน

24 อดุหนนุกลุ่มพฒันาสตรี
ต าบลจันจว้าใต้

เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนให้
สามารถพึ่งตนเองได้

อดุหนนุกลุ่มพฒันาสตรี
ต าบลจันจว้าและจันจว้าใต้

80,000      80,000      80,000      80,000      80,000       ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้ประโยชน์

ชุมชนมคีวาม
เข้มแข็งสามารถ
พึ่งตนเองได้

ส านกัปลัด     
งานพฒันาชุมชน

25 โครงการจัดกจิกรรมวัน
สตรีสากล (อดุหนนุพฒันา
สตรีอ าเภอแมจ่ัน)

เพื่อเรียกร้องสิทธิของผู้ใช้
แรงงานหญิงที่ถูกกดขี่เอา
รัดเอาเปรียบและถูกเลือก
ปฏบิติัที่มชีนชั้น

อดุหนนุงบประมาณ  
คณะกรรมการพฒันาสตรี
อ าเภอแมจ่ัน

      10,000       10,000       10,000       10,000       10,000  ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มสตรีได้ท า
กจิกรรมเนื่องในวัน
สตรีสากล

สตรีทกุคนมสิีทธิ
เสรีภาพเทา่เทยีม
กนัทกุคน

ส านักปลัด       
งานพัฒนาชุมชน



แบบ  ผ.02

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข้มแข็มชุมชน

ตวัชี้วัด   (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจนัจว้า  อ าเภอแมจ่นั  จงัหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิตเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาการศึกษาและการสาธารณสุข     ยุทธศาตร์ที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  และยุทธศาสตร์
ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ด้านบริการชุมชนและสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อเปน็เมอืงนา่อยู่

26 โครงการสนบัสนนุภารกจิ
ของกิ่งกาชาดอ าเภอแมจ่ัน
(อดุหนนุกิ่งกาชาดอ าเภอ
แมจ่ัน)

เพื่อบริจาคโลหติและ
ช่วยเหลือราษฏร
ผู้ประสบภยั

รับบริจาคโลหติและ
ช่วยเหลือราษฏรผู้ประสบภยั
(อดุหนนุกิ่งกาชาด อ.แมจ่ัน)

      10,000       10,000       10,000       10,000       10,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนทั่วไปได้
ประโยชน์

บริจาคโลหติและ
ช่วยเหลือราษฏร
ผู้ประสบภยั
(อดุหนนุกิ่ง
กาชาดอ าเภอแม่
จัน)

ส านักปลัด       
งานพัฒนาชุมชน

รวม    26      โครงการ - - 590,000    355,000    410,000    355,000    355,000    - - -


